
En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner!
Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab.
På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr. ekstra før skat
at opretholde to husholdninger i stedet for en. Det viser en beregning,  som Lån & Spar
 Bank har lavet for Politiken. Det er især den ekstra husleje, 2 husholdninger
og 2 biler, der tynger budgettet. -  Set i Politiken den 1. sept 1999

Fædre er de store tabere ved skilsmisse
Af KIRSTEN ELLEY, set i Jyllandsposten -28. april 2006
Stik imod den gængse opfattelse, så er det manden - og så langt fra kvinden
der går trange tider i møde efter en skilsmisse. Flertallet af kvinder profitterer.
Og det er som regel manden, der er den store økonomiske taber.

De fleste kvinder får en bedre økonomi end deres eksmand - og flere penge til forbrug,
når de bliver skilt og opnår forældrerettigheden til parrets børn. Det er især manden, der har
det svært og får det økonomisk trangt efterfølgende. Det er kombinationen af bidrag fra
manden og flere offentlige tilskud knyttet til børnene, som i flertallet af alle tilfældene giver
kvinderne et langt bedre afsæt for at komme videre i livet efter en skilsmisse end manden.
Dette viser beregninger, som BG Bank har foretaget i forbindelse med udvikling af et bredt
skilsmissekoncept, som kan være en hjælp og er tænkt som  en økonomisk guide til familier
i ægteskabelig krise, der seriøst overvejer at blive skilt.

Tre årsager.  Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.
Men flertallet af alle de papirløse og omkring 15.000 ægteviede par, der går fra hinanden
om året, er kendetegnet ved: A. At der er mindreårige børn, B. at manden tjener mere
end kvinden, - og C. at det er moderen, der tager børnene med sig.

Pengene følger børnene.
Den større indtægt, som kvinden opnår ved at få forældreretten, betyder,
 at hun kan købe en større bolig og har væsentligt flere penge til rådighed i det daglige,
end manden har, selv om det er ham, der tjener mest. - Godt nok koster det også mere at
have børn, men fordelen ligger så afgjort på kvindernes banehalvdel,« siger cheføkonom
Anne Buchardt fra BG Bank. I den modelfamilie, banken har opstillet, tjener manden
384.000 kr. om året, og kvinden 288.000. Der er to børn på seks og to år. Huset, de bor i, er
købt i 2001 til 1,85 mio. kr., og derfor er der skabt en relativt høj friværdi på i dag 940.000
kr. Når alle de faste udgifter er betalt, har parret før skilsmissen et pænt månedligt
rådighedsbeløb, nemlig på 16.358 kr.

»Det er dyrt at blive skilt - for begge parter og ikke mindst for samfundet
Det koster let 50.000 kr. mere om året at leve som single sammenlignet med at have
en fælles husholdning. De samme to lønninger skal nu dække en del flere udgifter til børn,
bolig, transport og husholdning. Men i vores yderst realistiske regneeksempel fremgår det
tydeligt, at den der har børnene,  også får den langt bedste økonomi.  Moderen kan
for eksempel købe  bolig for 750.000 kr. mere end manden, hvis hun har børnene,«
siger Anne Buchardt fra BG Bank.

Halvdelen af friværdien – eller gælden.
I det skitserede eksempel forudsættes der, at moderen skal have udbetalt halvdelen
af friværdien i huset ved skilsmissen, altså 470.000 kr. Det kræver, at faderen forhøjer lånet
i huset, men så bliver det straks for dyrt for ham at sidde i alene - med mindre han da får
børnene. Uden børn falder faderens rådighedsbeløb til 4.101. kr. om måneden. Hvis han får
børnene, får han en "ekstra indtægt" på 5.327 kr. Han får dog også ekstra udgifter til
daginstitution, mad og tøj m.m., så summa summarum: Hans rådighedsbeløb stiger med
4.682 kr., og ender således på 8.783 kr., hvis han har børnene hos sig. Det er stadigvæk lidt
stramt, men bestemt ikke umuligt for ham at blive boende i huset.



Hun har ca. 9. 000 kr. om måneden
Hvis huset sælges, får begge ægtefæller glæde af friværdien.
Bor børnene hos moderen - og køber hun en bolig til 1,5 mio. kr. - har hun et månedligt
rådighedsbeløb på 9.000 kr. Hvis faderen - uden børn - vælger at beholde bilen
og købe ny bolig til 1,1 mio. kr.,  falder hans rådighedsbeløb til  5.149 kr.
- Kilde: Set i www. Jyllandsposten.dk

Far får huset, mor får børnene
Når familien går i opløsning, er det typisk manden, der beholder ejerboligen,
imens kvinden må finde noget midlertidigt til sig selv og børnene.

Ordet skilsmisse røg ud af hendes mund,
da de for gud ved hvilken gang holdt natligt krisemøde om deres parforhold.
Nu er han lammet af chok, hun er tynget af skyldfølelse, men der er ingen vej tilbage.

En af dem må flytte. Nu. Sådan en situation – eller en, der ligner – kan rigtig mange
danskere nikke genkendende til, eftersom hele 40 pct. af alle ægteskaber eller papirløse
forhold går i opløsning. Pludselig er behovet for en ny bolig akut,
men hvem af de to skal flytte, og hvorhen?

Det har seniorforskerne Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen fra Statens
Byggeforskningsinstitut sat sig for at undersøge, og en af deres konklusioner er, at
mændene indtager førstepladsen, både når det gælder om at være stærkest
og svagest efter en skilsmisse.

Kvinden beholder oftest børnene
For jo højere husstandens indtægt er, desto større risiko er der for, at det er kvinden,
som må pakke kufferten, tage børnene ved hånden og finde et nyt, midlertidigt sted at bo.
Det er nemlig stadig oftest kvinden, der beholder børnene, men det er samtidig manden, der
bedst har råd til at blive boende. I den situation er det altså manden, der vinder økonomisk.

Omvendt forholder det sig med de mindre velstillede familier.
Her er det som regel manden, der fraflytter den almennyttige bolig,
imens kvinden bliver boende med børnene. Manden taber derved både børn og bolig.

Mange flytter først i en midlertidig bolig
At det ikke er nemt at finde en billig, midlertidig bolig, kan de fleste skrive under på,
skilsmisse eller ej. Og ved et parforholds opløsning skal det desuden gå stærkt
med at finde et nyt sted at være.

Derfor flytter 10 pct. hjem til far og mor igen.
Andre sover på madrasser hos venner og familie, fremlejer et værelse på ugebasis,
 eller må, som en tredjedel, ty til en dyr, privat udlejning.

Fælles for de fleste er, at den, der flytter, finder først en bolig, der er midlertidig.
Blandt de 55.000 personer, der i undersøgelsesåret 2002 brød op på grund af en skilsmisse,
var næsten halvdelen rykket videre året efter.

Det er nemlig ikke bare svært at finde et sted at bo. Flere af de medvirkende i
undersøgelsen giver også udtryk for, at de var ude af stand til at træffe varige beslutninger
umiddelbart efter skilsmissen, fordi de var i krise. Interessant er det i den forbindelse,
at ud af de mere end 6. 000 personer, der flyttede direkte i et nyt parforhold,
er næsten halvdelen brudt op igen efter kun et år.



Bolig giver status
Boligen er i høj grad et statussymbol, som flere personer afslører over for de to forskere.
Efter en skilsmisse er det vigtigt at vise omverdenen, at man har styr på sin tilværelse og
ikke er slået ud.  Intet medvirker mere til det end boligen. For velstillede kvinder betragtes
en lejlighed i en ’social boligblok’ som en standsmæssig deroute. Derfor er det også mest
disse kvinder, der flytter ind I en  dyr, privat udlejning.

Mange har bondeanger
Og så er der børnene. Især mænd giver udtryk for dyb frustration over
ikke at kunne skabe gode fysiske rammer for deres børn i en midlertidig bolig.

Hvem, der flytter eller hvem, der får møblerne afhænger også af hvem,
der har udløst skilsmissen, for den part, der forlader familien, er ofte så skyldbetynget,
at han eller hun afstår fra at stille store krav.  »Bondeangeren den er slem (...) Og det lindrer
lidt, når man så siger: Tag lortet, tag møblerne, så lindrer det lidt, ikke? Men kun kort«,
 siger en mand, der forlod kone og to børn.

For mange er der store følelsesmæssige omkostninger forbundet ved at forlade den bolig,
de investerede så meget kærlighed i, og nogle giver ligefrem udtryk for, at de blev længere
i ægteskabet på grund af hus og hjem. Ved skilsmisse smuldrer selvforståelsen, og en ny
identitet skal opfindes.

Kernefamilien det eneste sande
I den forbindelse er boligen vigtig. Det bliver afgørende at finde et sted, som det nye liv
og en ny selvfortælling kan bygges op om, konkluderer forskerne, som også har bemærket,
at ganske vist finder de fleste omsider en bolig, som de anser for permanent.

Dog kun midlertidigt permanent. For trods Danmarks mange skilsmisser,
står kernefamilien tilsyneladende stadig som det eneste sande. Og alle undersøgelsens
medvirkende regner sandelig med, at de en dag møder en ny partner,
 som de igen kan etablere en ’rigtig’ familiebolig med.
Politiken, 15. januar, 2007

Fakta: Skilsmisser
De sidste tre år er antallet af skilsmisser faldet fra 15.774 til 14. 066 i 2007.
I 2008 oplevede 71.923 børn under 18 år brud i familien, hvad enten der var tale om
skilsmisse, flytning mellem forældrene eller dødsfald.

26 pct. af alle børn under 18 bor ikke sammen med både deres mor og far.
Langt de fleste skilsmisser sker efter seks års ægteskab.

Kilde: Danmarks Statistik
Source URL: http://www.information.dk/183098



http://delebarn.dk/default.aspx

Værd at vide om deleordninger ved skilsmisse
Af: Annette Aggerbeck, Journalis

Når den svære beslutning om skilsmisse er truffet, skal I til at finde ud af, hvor børnene
skal bo. Det er hårdt at skulle undvære sit barn, samtidig med at man vil barnets bedste.
Så hvordan finder I den optimale løsning? Læs med, og find ud af, om en deleordning
egner sig for dit barn. Læs også om, hvad den nyeste forskning på området siger om børn
og deleordninger.

Omkring hvert sjette skilsmissebarn i alderen 8-12 år bor lige meget eller næsten lige
meget hos hver af sine forældre. Flere og flere vælger deleordninger i forbindelse med en
skilsmisse.

Der er dog mange forhold,
man skal tage stilling til, før man beslutter sig for en deleordning.
I det følgende giver vi dig input til dine overvejelser om en deleordning, uanset om du har
helt små børn eller børn i teenagealderen. Nyt & Sundt har i den forbindelse talt med
børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, der udtaler sig generelt om deleordninger, det
vil sige både ordninger, hvor barnet er lige meget hos hver af forældrene, og ordninger,
hvor barnet for eksempel er fem dage hos den ene og otte dage hos den anden. Her får
du hendes anbefalinger:
 
Ingen facitliste – børn er ikke ens
Når du skal overveje, om en deleordning er den rette løsning for dit barn, skal du som
noget af det allerførste gøre dig klart, at børn er vidt forskellige, og at der derfor
findes ikke en optimal deleordning, som gælder for alle børn.

Spørg derfor dig selv: Hvordan er mit barn? Se på dit barns personlighed – er det
følsomt, har det svært eller let ved at omstille sig og skifte opholdssted? Overvej nøje,
hvor meget barnet vil kunne rumme skift mellem jeres hjem.

Forskellige aldre – forskellige behov
Se på barnets alder, for børn er generelt mere sensitive før skolealderen
 og har ikke så let ved at skifte miljø som senere.

Børn under 1 år:
Så længe barnet ammes, er en deleordning en dårlig idé.
Det har stor betydning for barnets trivsel, at det knytter tætte bånd til sin mor,
som blandt andet foregår gennem amningen.

Margrethe Brun Hansen anbefaler, at faren er sammen med barnet et par timer ad
gangen mellem amningerne. Det kan være smertefuld for faren ikke at kunne have sit
barn boende. Men husk på, at du som far opnår en bedre kontakt med dit barn, når du
respekterer dets behov. Du kan også sagtens få et tæt forhold til dit barn, selvom du kun
ser det i en 5/10 ordning.

Børn fra 1-3 år:
Børn i denne alder har et stort behov for genkendelighed og forudsigelighed.
Det kan derfor være en god idé at vente med en deleordning, til barnet er blevet
lidt ældre. Hvor længe I venter med at aftale en deleordning, afhænger af, hvornår I føler,
at barnet er parat til det. Med andre ord er det en god idé at lade det lille barn bo fuldtid
hos én forælder og sørge for, at den anden forælder får barnet at se ofte.



Børn fra 4-7 år:
Se på dit barn og vurdér, om det kan rumme at skifte miljø.
Det gælder især, hvis I som forældre har fået nye partnere, eller der er meget forskellige
regler i de to hjem. Når man kræver af børn i denne alder, at de skal være
omstillingsvillige, og at de færdes i mange forskellige miljøer og forholder sig til mange
mennesker og mange forskellige regler, kan de blive meget forvirrede og nogle også
stressede.

Børn i skolealderen (8-12 år):
Fra barnet er omkring 8-10 år, har det lettere ved selv at give udtryk for, hvor meget det
ønsker at være hos hver af forældrene. Det er vigtigt altid at lytte til sit barn, men giv det
ikke indtryk af, at det bestemmer. Det kan give barnet skyldfølelse over at fravælge mor
til fordel for far eller omvendt. Lad derfor barnet forstå, at du lytter, men at det er jer
voksne, der bestemmer. Nogle gange kan det være en fordel at have en børnepsykolog
med på råd for at finde frem til, hvad barnet dybest set selv ønsker, så det ikke lader sig
styre af, at det er synd for mor/far, hvis det vælger at bo mest hos den anden forælder.

I denne alder betyder fritidsinteresser og venner meget, så vær indstillet på at være
fleksibel, når barnet for eksempel gerne vil blive en nat længere hos den ene af jer for at
kunne have en veninde overnattende, selvom det er den andens tur til at have barnet.

Børn i teenageårene (13-18 år):
I teenageårene betyder venskaber langt mere end tidligere. Teenageren begynder i højere
grad at få sociale relationer, som skal til at erstatte det tætte forhold til forældrene.
Sanggrupper, rideskoler og andre fritidsinteresser er nu meget vigtige for teenageren og
kan gøre, at aftaler måske skal ændres oftere, så man skal være fleksibel. Teenageren har
sit eget liv, planlægger og laver egne aftaler. Det er derfor vigtigt, at forældre respekterer
teenagerens ønsker og lytter til dem. Teenageren kan godt overskue, at hverdagen ikke
er så rutinemæssig, så aftaler behøver ikke ligge så fast.

Lad barnet vænne sig til situationen
Det kan være meget forvirrende for børn i alle aldre, når I flytter fra hinanden. Giv derfor
barnet tid til at vænne sig til, at det ikke kan bo sammen med jer begge. Vent med at lave
en deleordning, så barnet kan falde til ro og finde sig selv i den ny situation. Lad barnet
blive boede samme sted som før skilsmissen de første 3-4 måneder, før I aftaler en
deleordning. Det gælder især, hvis I har haft mange skænderier, og hjemmet har været
præget af dårlig stemning før skilsmissen. Her er det ekstra vigtigt at værne om barnet og
fokusere på at skabe en tryg base, før I skiftes til at have barnet boende.

Når der er kommet mere ro på, så vurdér tilknytningen mellem barnet og hver af jer som
forældre. Er barnet særligt knyttet til den ene forælder – måske spiller jeres søn meget
fodbold med far og er mest sammen med ham. Eller er barnet lige meget knyttet til jer
begge? Lad tilknytningen indgå i jeres overvejelser om en deleordning.

Barnet har bedst af at blive i kendte rammer, så hvis det er muligt, er den allerbedste
ordning, at barnet bliver boende, og at I som forældre skiftes til at bo sammen med det,
eller at I finder en bolig ved siden af hinanden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, gælder det
om at skabe tryghed i de nye rammer.

Det kan tage tid at finde et nyt sted at bo, og når barnet skal vænne sig til det nye sted, er
det vigtigt, at der sker en langsom indslusning. Start f.eks. med at komme på besøg med
barnet i kort tid, hvor det lærer det nye hjem at kende, hvis kun den ene af jer flytter.
Efter nogle måneder, hvor forælderen har fundet sig godt til rette i sit nye hjem, kan I så
gå over til at lade barnet overnatte en gang imellem.



Det gælder om at skabe en dyb tilknytning til begge forældre, så barnet har lyst til at være
hos begge. Hvis barnet for eksempel ikke har set sin far i lang tid, efter at I flyttede fra
hinanden, så brug tid på at skabe en tilknytning ved at vænne barnet langsomt til at være
mere og mere sammen med sin far. Barnet skal være helt trygt og ikke bange for at bo
der alene, før I indfører en mere fast deleordning.

Følg barnets trivsel
Hold løbende øje med, hvordan barnet trives efter, at I har etableret en deleordning. Hold
møder med hinanden og med den institution, hvor barnet er i dagtimerne. Spørg
institution og skole, hvordan barnet trives der. Tegn på, at barnet ikke trives, er for
eksempel, at det har ændret personlighed, har mareridt om natten, eller hos mindre børn
at de tisser i bukserne, selvom de er renlige.

Indstil jer på, at det første år er et prøveår,
og vær parat til at lave deleordningen om, hvis I oplever tegn på, at barnet ikke trives.

 Søskende
Det betyder meget for trivslen, at barnet har søskende, som det kan være sammen med,
når det bor på skift hos mor og far. Det skaber kontinuitet i en omskiftelig tilværelse.
Derfor skal søskende altid følges ad, dog sådan at man tager udgangspunkt i det barn,
som er mest sårbar over for skift, når man fastlægger deleordningen.

Sammenbragte familier
Mange nye par planlægger at have deres respektive børn boende samtidig, så de kan have
glæde af hinanden, og så man som voksne også kan have børnefri tid sammen. Men hvad
vil børnene gerne have, når de kommer hjem til far eller mor?

Hvis du tænker, at det vil være for kedeligt for dit barn at være alene med dig,
når du har det, så husk på, at det har masser af social aktivitet, når det er i børnehave,
skole osv. Mange børn har mest brug for at have sin far eller mor for sig selv og lave
noget med ham eller hende alene, så undersøg med dit barn, hvad det har mest behov for.

Når I har fået etableret en deleordning,
så lav faste aftaler om, hvor barnet skal være hvornår. Det skaber tryghed for børn i alle
aldre, at de i god tid ved, hvor det skal være i ferier og ved højtider. Sæt jer ned i januar
uden børn, og lav en halvårsplan eller en helårsplan, eventuelt kun for de næste tre
måneder, hvis det er svært at planlægge længere ud i fremtiden på grund af job osv.

Det handler om at være god til at lave aftaler, der tilgodeser barnet, og det betyder, at
du skal være god til at tilsidesætte egne behov. Har du en partner, der svigter og ikke
overholder de aftaler, I indgår, så lav en plan B. Hvis du for eksempel har planlagt en ferie
med din veninde, mens din eksmand skal have børnene, og du ved, at han pludselig kan
finde på at ændre jeres aftale, så få en anden, for eksempel bedstemor, til at passe
børnene, hvis det skulle ske. Så kan du gøre dine børn trygge ved at fortælle dem, at de
enten skal være hos far eller hos bedstemor, når mor er på ferie. Det er vigtigt, at du tager
lederskabet på dig, så dine børn er trygge.

Når det gælder højtider som for eksempel jul, så kan I aftale at have børnene på skift.
Den 24. december er juleaften, og her får man julemad og gaver.
Så kan den anden forælder lave en stor julefrokost senere. Lav ikke to juleaftener,
for det stresser og overstimulerer børnene.

Sæt dig selv på standby
Mange tror, at deres barn vil være lykkeligt, hvis bare man selv er lykkelig.
Det passer ikke nødvendigvis. Det er svært for barnet at skulle dele sit hjerte
 imellem 2 forældre der har svært ved at tale sammen og ikke kan lude hinanden..



Selvom det er svært at skulle undvære sit barn, er det vigtigt, at du kan sætte dig ud over
dit eget behov og hele tiden tænke i, hvad der er bedst for barnet. Hvis det er svært for
dig, så søg professionel hjælp hos en psykolog eller en psykoterapeut.

Det er vigtigt, at I udstråler enighed om den ordning, I finder frem til, når I fortæller
barnet om det. Barnet skal forstå, at det er elsket, og at I som forældre kan enes om det.

Fakta
Hvert sjette barn i alderen 8-12 år lever i en deleordning.
SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) har gennemført en række dybtgående
interviews med børn i alderen 8-14 år og deres forældre om fifty-fifty deleordninger,
altså ordninger hvor skilsmissebørn opholder sig lige meget hos hver af forældrene. Ifølge
forsker Mai Heide Ottosen, der har stået i spidsen for forskningen, er nogle af de vigtigste
anbefalinger:

    At forældrene kan samarbejde
At leve i en deleordning er et logistisk puslespil, som besværliggør hverdagen for
børnene. Det kan opleves belastende at skulle pakke, skifte og falde til på skift hos
forældrene. Derfor kan en deleordning kun anbefales, hvis forældrene er i stand til at
samarbejde. Det kan f.eks. være svært for et barn, der gerne vil gå til svømning, at skulle
undvære sin sport den ene uge, hvor det er hos den af forældrene, der ikke synes, det er
en god idé, at barnet går til svømning. Det er vigtigt at begge forældre bakker op om
barnets behov og er gode til at koordinere, så hverdagen kan forløbe så uproblematisk
som muligt.

    At vælge bopæl tæt på hinanden
Det er bedst for barnet, hvis forældrene bosætter sig i nærheden af hinanden. Det er
nemlig vigtigt at huske på, at barnet også har et liv uden for familien, og at barnet skal
kunne fortsætte med at se sine venner og dyrke sine fritidsinteresser som før skilsmissen.
Det gør det f.eks. også lettere lige at hente sin tennisketsjer, hvis man har glemt at få den
med, når man er hos den anden forælder, og man skal til tennis. Hvis forældrene bor
langt fra hinanden, bliver børnene afskåret fra deres fritidsliv og isoleret med den af
forældrene, der er flyttet væk.

    At lade søskende følges
Søskende sikrer stabilitet i hverdagen, så det er vigtigt,
at de følges og bor samtidig hos hver af forældrene.

    At tillade barnet adgang til den anden forælder
Barnet skal kunne fortælle om sit liv hos den anden forælder,
kunne ringe til den anden ved behov, lige smutte forbi den anden osv.

    At samværet er fleksibelt Hvis barnet har behov for,
at der bliver flyttet på samværet, er det vigtigt, at forældrene er lydhøre.

    At forældrene har en fælles forståelse omkring opdragelse
Børn kan godt klare forskelle i de to hjem, men hvis den ene forælder
boykotter den anden, kan det forvirre barnet.

    At barnet oplever, at forældrene stadig prioriterer alenetid med barnet
Det er vigtigt, at man er klar over, at det kan tage tid for barnet at vænne sig
 til stedforældre og nye søskende – og at man stadig giver barnet opmærksomhed
og prioriterer at bruge tid alene med barnet.

http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?id=1440
http://delebarn.dk/default.aspx



2013 - Flere børn bor kun hos én forælder
Siden 1980 er antallet af børn, der bor sammen med begge forældre
faldet med over 20 procentpoint. Færre teenagere bor nu sammen
med begge forældre, viser netop offentliggjorte tal om børnefamilier
fra Danmarks Statistik.

I 1980 boede 82 procent af hjemmeboende 16-årige med både mor og far.
I 2013 er det tal skrumpet til 61 procent.

Det største fald i andelen af børn, der bor med begge forældre
er sket i tiåret fra 1980 til 1990. Herefter er det hovedsageligt blandt
store børn, at færre og færre børn bor sammen med begge forældre.

Flere får halvsøskende
Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det især er i hovedstadsområdet, at
mange børn kun bor hos den ene forælder. I København og Frederiksberg
Kommuner bor således kun hver anden hjemmeboende 16-årig hos begge
forældre.

Også på Lolland-Falster bor mange hjemmeboende 16-årige hos enten mor
eller far. Både i Lolland og Guldborgsund Kommuner er det kun lidt over
halvdelen, der bor sammen med begge forældre.

Samtidig viser de nye tal, at flere børn får halv- og papsøskende.
I 1980 havde kun 3 procent af de 16-årige papsøskende, der var børn
af enten mors eller fars partner. I 2013 er tallet vokset til 14 procent.

Andelen af de 16-årige med halvsøskende er i samme periode
 næsten tredoblet fra 10 procent i 1980 til 29 procent i 2013.

/ritzau/
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/04/10/0410121027.htm?rss=true



Hvert fjerde barn oplever skilsmisse  23. jun. 2008
Stadig flere børn og unge vokser op uden for den traditionelle kernefamilie,.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I dag lever flere end 300.000 børn,
tre hundrede tusinde, og unge med kun en far eller mor.

Det betyder, at hvert fjerde barn må undvære den ene af forældrene ved middagsbordet
om aftenen - hvilket er en dramatisk stigning i forhold til 1980, hvor kun hver sjette måtte
undvære den daglige kontakt med begge forældre.

En af dem, der har oplevet et opbrud i familien,
er Anton fra København, men det har været godt for ham, siger han.
- Jeg har haft nogle problemer med min far, Derfor har det helt klart været godt,
 at jeg kun boede hos min mor, efter jeg var blevet tolv. Det har skabt mere stabilitet i mit
liv, og det har ikke været så usikkert for mig. Jeg har ikke skullet besøge min far hele
tiden. Det har været mit eget valg, forklarer han til Radioavisen.

Anton mener ikke, at han sidder tilbage med et savn.
- Min mor dækker mig ind for alt, hvad der kan dækkes ind for. Jeg elsker hende af hele
mit hjerte. I forhold til min far har jeg det egentlig fint med, at der ere en distance, og at
jeg kun besøger ham to eller fire gange om året - eventuelt sammen med mine brødre,
fortæller Anton.

Altid en belastning
Den tidligere formand for Børns Vilkår, psykolog John Halse, siger dog, at det altid
belaster børnene, når far og mor går fra hinanden. - Jeg tror ikke, at man kan sige, at der
findes smertefrie skilsmisser. Det er altid en belastning, når børnene skal lære at navigere i
de forskellige miljøer, der pludselig er, hvor far er et sted, og hvor mor er et andet sted,
siger John Halse til Radioavisen.

Især er det svært for børnene, når Forældrene bekriger hinanden!
Nogle bekriger og bagtaler hinanden over for barnet. Andre flygter måske langt væk fra
hinanden, så samvær med begge forældre bliver vanskeligt eller umuligt, og begge dele
er med til at gøre belastningen større for børnene, siger John Halse. - Problemer et måske
ikke, at far og mor bliver skilt, for de forældre, som absolut ikke kan enes, kan jo ikke
blive sammen for enhver pris. Den pris kan også blive for høj for børnene, hvis der er
kulde i familien Problemet er ikke skilsmissen i sig selv, men at de voksne aktører i en
skilsmisse ikke har lært at blive sklit på en ordentlig måde, vurderer John Halse. - Vi har
mange brudte familier, men vi har som samfund ikke lært at tackle den her hyppigst
forekommende sociale begivenhed. som vi overhovedet har i vores samfund

Obligatorisk rådgivning?
De mange brudte familier - og de voksnes mange konflikter ved skilsmisse - fører nu til
forslag om, at skolerne gør en særlig indsats for de børn, der bliver ramt. John Halse
mener, at der skal være obligatorisk rådgivning til forældre, som går fra hinanden, så de i
det mindste bliver klar over, hvordan de kan gøre det mest skånsomt over for børnene.
Men også børnene har brug for at tale om skilsmissen - med andre børn og med
forstående voksne, siger John Halse.

En voksen for bordenden
Han foreslår, at der etableres nogle samatlegrupper med nogle kammerater, der har
oplevet det samme, men med en voksen for bordenden. I disse samtalegrupper kan
tingene blive sat i perspektiv for børnene. - Her kan de give nogle ideer til hinanden om,
hvordan man gør, når der sker det ene eller andet. De kan få nogle ideer til, hvordan man
kan finde rundt i labyrinten, selv om ens far og mor ikke kan finde ud af at opføre sig
ordentligt, forklarer John Halse.



Den dyre skilsmisse
En skilsmisse er hård for alle i familien- på mange måder.
Og oven i smerten over selve bruddet, skal de fleste fraskilte
nu også lære at håndtere tilværelsen med langt færre penge.

Hverdagen ændrer sig dramatisk for de op mod 15.000 ægtepar,
der hvert år bliver skilt i Danmark. Ikke kun fordi familien splittes,
børnene påvirkes, indboet skal deles, og mange ender med
at bo alene i ensomhed. Også på det økonomiske plan
har en skilsmisse meget store konsekvenser.

Det viser tal og beregninger, som cheføkonom Ulrikke Ekelund
fra BRFkredit har udarbejdet for Berlingske Business. Hun har sat
en kontant pris på en skilsmisse -- og regningen løber op i en formue.
Væk efter en skilsmisse er som hovedregel muligheden for at have bil,
tage på dyr vinter- eller sommerferie, gå på restaurant  eller tillade sig anden
luksus, fremgår det af hendes beregninger.  Og dette gælder for både mand
og kvinde - og især  hvis de ikke finder en ny partner at bo sammen med.

Beregningerne tager udgangspunkt i en alm. familie,
som bor i et rækkehus til tre millioner kroner.

Tilsammen tjener de – før skilsmissen
 i det typiske eksempel ca. 1,3 millioner kroner om året.
Heraf tjener manden ”Claus” de 800.000 kroner som f. Eks. ingeniør.
Konen ”Catrine” har 500.000 kroner årligt fra sit job som sælger. Og selv om
de har børn og skal betale børnehave og vuggestue, ja så har de tilsammen
42.530 kroner om måneden til forbrug når boligen er betalt. Det er mange
penge og rigeligt til, at de kan have stor en Audi stationcar, tage på gode
ferier og nyde livet sammen med deres to børn
 - hvis de altså havde evnet dette.

Familien bor før skilsmissen i et rækkehus, som i dag koster tre millioner
kroner. Det er købt for en del år siden, da kærligheden stadig var i live, så
friværdien er nu oppe på 1,5 million kroner. Claus ønsker efter skilsmissen at
blive boende i huset, men han skal så først betale 750.000 kroner til Catrine.
Det er halvdelen af husets friværdi.

Ud med bilen.
Han kommer derfor til at sidde tilbage med en boliggæld
på lidt over 2,2 millioner kroner. Dertil kommer, at han nu skal betale
børnebidrag på omkring 4.000 kroner om måneden. Det giver ham omkring
14.000 kroner om måneden - efter bolig og børnepenge er betalt.

»Samlet set vil han derfor godt kunne blive boende i huset,
også selv om han tager et lån med fast rente og med afdrag. Men han vil
nok ikke have råd til en bil.



Vores tommel-fingerregel er, at en husstand med børn helst skal have en
indkomst på 20.000 kroner om måneden efter skat, før de har råd til bil,»
siger Ulrikke Ekelund.

Hvis han vælger et F1-lån uden afdrag,
vil han få omkring 3.000 kroner mere om måneden,
og det vil gøre det muligt for ham  at betale for en mindre brugt bil.

Catrine vil modtage børnepenge fra Claus, børnecheck
og et ekstra børnetilskud oven i sin almindelige løn, fordi hun er enlig
forsørger.  Hun vil derfor, med sin opsparing på 750.000 kroner, få råd til
at købe sig en lejlighed på 85 kvadratmeter  - til omkring to million kroner.
Gør hun det, vil hun have omkring 10.500 kroner til forbrug om måneden,
hvilket er forsvarligt nok, hvis man har to børn.

Situationen for både Claus og Catrine
havde set betydeligt sortere ud, hvis de ikke
begge havde en stor indkomstog friværdi i boligen.
Så ville de begge blive tvunget til at finde en langt mindre bolig.

Havde Claus »kun»haft en indkomst på 400.000 eller 500.000 kroner årligt, så
vil han kun meget dårligt kunne blive i boligen til tre millioner kroner, viser
beregningerne fra BRFkredit. »Han skal have en ret stor indkomst
 - i nærheden af 800.000 kroner, før han kan blive i en bolig til tre millioner
kroner samtidig med, at han skal betale børnepenge,»
   siger Ulrikke Ekelund.

Af Lars Erik Skovgaard
Kilde: www. Berlingste Tidende

Hvert andet par siger at de har har krise i parforholdet,
og hver fjerde fortæller Gallup, at de har overvejet at blive skilt.

Det viser en ny undersøgelse om familieliv og samliv,
som Gallup har lavet for Kristeligt Dagblad. "Der er god grund til
at være bekymret over, at så mange danskere siger de har ondt i samlivet",
Ifølge undersøgelsen er det skænderier om det huslige arbejde, personlig
udvikling og manglende tid til hinanden, der er blandt de hyppigste årsager
til disse udbredte overvejelser om skilsmisse.
/ritzau/ Information 19. september 2003 .



En skilsmisse rammer hårdere,
end man tror, viser en ny undersøgelse.
Børn fra skilsmissehjem har en markant højere risiko for
at havne i kriminalitet, blive syge og få en dårligere uddannelse,
end børn fra kernefamilier. Det viser en ny foreløbig undersøgelse
af 35.000 danske børn født i de første otte måneder af 1985.

Kun 35 procent af de børn, der har oplevet flere ændringer i deres
forældres kærlighedsliv, begynder på en gymnasial uddannelse, inden de
bliver 20 år - det gør 60 procent af kernefamiliebørnene derimod.

»Jeg er selv overrasket over resultaterne af mine foreløbige undersøgelser.
Det er en af de første undersøgelser på verdensplan, der antyder, at
skilsmisser påvirker børn helt op i tyveårsalderen i negativ retning, også når
der reguleres for social baggrund«, siger forskeren bag undersøgelsen
Astrid Würtz Rasmussen, der har PhD i økonomi fra Aarhus Universitet.

Det koster dyrt
Undersøgelsen viser desuden, at langt flere skilsmissebørn har en plettet
straffeattest, når de fylder 20 år end kernefamiliebørnene.

Det får organisationen Børns Vilkår til at pege på, at samfundet tager for let
på skilsmisser. »Undersøgelsen bekræfter, hvad vi hele tiden har haft
fornemmelsen af. Skilsmisser kan gå ud over børnenes fremtid. Det gør
skilsmisser til et stort og dyrt problem. Det er blevet så almindeligt at blive
skilt, at samfundet slår det hen«, siger Bente Boserup, der leder Børns
Vilkårs rådgivningstelefon for forældre og børn.

Samfundet bør hjælpe
Hun fortæller, at det enkelte barn oplever skilsmisse som et alvorligt
problem, der skaber utryghed og sorg. »Sådan er det for alle børn - også
selv om mange andre børn oplever det samme«, siger Bente Boserup. Hun
opfordrer myndigheder, skoler og politikere til at tage bedre hånd om
skilsmisser, så børnene kommer igennem en sådan krise på den bedste måde.

Skilsmisse påvirker karaktererne
Skolelederne kalder undersøgelsen overraskende.
»Men når vi tænker på, hvor meget skilsmisseforløb betyder for mange
børns skolegang, så er det jo egentlig ret logisk«, siger Anders Balle formand
for organisationen Skolelederne. Han fortæller, at børn i skilsmisseprocessen
ofte ikke kan koncentrere sig om skolegangen. De får ofte lavere karakterer,
end de ellers ville have fået, uanset hvilket socialt miljø de kommer fra.

Lærerne skal gøre mere
Foreningen for Skolepsykologer mener, at skolelærere skal blive bedre til at
tale med skilsmissebørn - istedet for at sende børnene til psykolog.



»Skilsmisse er stadig tabu og kan få børn til at føle sig udstødt. Det
forværres, hvis skolerne sender dem til psykolog for hurtigt, for det kan få
dem til at føle sig anderledes. Nogle gange er det bedre, at læreren hjælper
ved at lytte til barnet eller tage situationen op med forældrene. Men mange
gange har lærerne berøringsangst over for problemerne«, siger Tine
Schaarup, næstformand i Pædagogiske Psykologers Forening.

    * Undersøgelsen sammenholder oplysninger om 35.000 børns bopæl,
uddannelse, hospitalsindlæggelser og domme for kriminalitet. Oplysningerne
stammer fra Danmarks Statistik.

   * 14.700 af de 35.000 børn har været igennem en eller flere skilsmisser eller
andre ændringer i forældrenes kærlighedsliv, fra de var nul, til de var 18 år.

    * Kun 35 procent af de børn, hvis forældre har været igennem tre eller
flere ændringer i kærlighedslivet, begynder på en gymnasial uddannelse,
inden de bliver 20 år - det gør 60 procent af kernefamiliebørnene derimod

    * 12 procent af de børn, hvis forældre har haft tre eller flere ændringer i
kærlighedslivet, har en dom for kriminalitet i en alder af 20 år, mens det
samme kun gælder for seks procent af de børn, hvis forældre bliver sammen.

   * 11 procent af de børn, som må igennem tre eller flere ændringer i
forældrenes kærlighedsliv, bliver indlagt på hospitalet, mens det samme kun
gælder 7 procent af de børn, hvis forældre bliver sammen.

Kilde: 'Family Structure Changes and Children's Health, Behavior, and
Educational Outcomes', af Astrid Würtz Rasmussen, PhD (Econ), fra Aarhus
School of Business, Aarhus Universitet.



1. sep. 2009
Skilsmissebørn ryger, drikker mere - og lever livet farligere
Mens rygning er på retræte blandt teenagerne i disse år, er der én gruppe,
der fortsat pulser løs: Teenagere fra skilsmissefamilier. Der er
procentmæssigt dobbelt så mange 16-20-årige faste rygere fra brudte
familier i forhold til jævnaldrende i kernefamilier. Det viser en ny
undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, skriver Urban.

Skilsmissebørn tager flere stoffer
Og de negative forskelle i livsstilen mellem de to grupperinger stopper ikke
ved røgen: Skilsmissebørn drikker sig hyppigere fulde, motionerer mindre og
eksperimenterer i højere grad med såvel hash som stærkere stoffer.

- Forskellene er særdeles tydelige og meget foruroligende.
Vi ved, at nikotin, alkohol og hash er "magiske" stoffer, der giver
en midlertidig tryghedsfølelse. Og netop tryghed har teenagere, der lever i
familier med tumult, brug for. Problemet er, at de ikke burde finde den
 i et overforbrug af giftstoffer, der ødelægger kroppen,
forklarer chefkonsulent, Jørgen Falk.

- Skilsmissebørn er en social minoritet
Han understreger, at det udelukkende er skilsmissefaktoren, der er isoleret hos et
repræsentativt udsnit af landets unge. Det betyder, at sociale faktorer ikke spiller ind i
statistikken, og at livsstilsproblemerne gælder unge fra samtlige sociale lag. - Vi har altså
at gøre med en social minoritet, hvis problemer er dokumenterede. Men skilsmisser er
meget svære at forebygge, for de her teenagere vælger desværre ikke selv deres
forældre, siger Jørgen Falk, der dog glæder sig over, at rygelysten generelt er aftagende
hos danske unge, og at hver tredje afhængige ønsker hjælpe til at stoppe.

Skilsmisseforældres vaner smitter
Hos Statens Institut for Folkesundhed kender man til problemet med
livsstilen hos unge fra skilsmissefamilier, og seniorforsker Karin Helweg-
Larsen tror først og fremmest, at problemet skyldes forældrenes synder
frem for selve skilsmissen: - Vi ved, at forældrenes vaner og uvaner er
særdeles smitsomme med hensyn til deres børn. Rygning og alkoholmisbrug
hænger tit sammen og opstår ofte før, under eller efter skilsmisser. Det kan
også være en faktor, at den ene part efter skilsmissen somme tider ignorerer
familien og derfor ikke deltager nok i opdragelsen,
siger speciallæge Karin Helweg-Larsen.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/09/01/224412.htm?rss=true



Kort opsummering:
Hvad siger Statistikken om vores kærligheds forhold?
Lad os her først lægge mærke til at den klassiske kernefamilie stadig
er den mest udbredte i Danmark. Rent faktisk bor 73% af vores børn,
sammen med Mor og Far. Dvs. 3 ud af 4 børn, som du møder
her i 2008 - er ikke skilsmissebørn.

Ud af de 27% børn, der ikke bor sammen med deres Mor og Far,
bor 23% nu sammen med Mor. Bl. a. fordi at når børnene selv skal vælge,
så vil 9 ud af 10 af børnene helst bo hos deres Mor.
(set i DR.TekstNyheder, 12. sept., 2008)

Ud af de 1,2 mio. børn, der findes i Danmark, har 263. 000 børn en samværsfamilie,
dvs. en far eller mor, der bor et andet sted. Det svarer til hvert femte barn.

Ni ud af ti børn har faderen i deres samværsfamilie,
I 64% af tilfældene bor han alene efter skilsmissen og
i 36% af tilfældene bor han sammen med en ny partner.
I alt bor 275.000 børn nu hos deres mor uden deres far.
Heraf bor 186.000 hos deres enlige mor, imens 89.000
skilsmissebørn bor hos deres mor og hendes nye partner.

Der er 37.000 børn, der bor hos deres far uden deres mor.
Heraf bor 24.000 børn hos deres enlige far og kun 13.000 hos
deres far med hans nye partner. Endelig er der 17.000 børn,
der ikke bor hos nogen af forældrene. Heraf havde 16.000
mistet en far og/eller mor på grund af dødsfald."
- (Kilde Danmarks Statistik, 12/9-2008)

"I 2003 blev ialt 15.763 par i Danmark opløst.
I 2007 blev 14.66 ægtepar skilt, (så det er vendt lidt).
Dvs at kun ca. 13 par blev skilt, ud af hver 1000 gifte.
i år 2007. Til gengæld blev 36.576 par gift i 2007.

Færre unge par bliver skilt
Antallet af skilsmisser er fra 2004 til 2007 faldet
med godt 10 procent - fra 15.774 til 14.066. Stort set
hele faldet er sket blandt de unge generationer. Hele 30 procent,
fra 5.468 til 3.826, når man ser på par, der har været gift i mindre
end seks år. --- "Min lidt kyniske opfattelse er, at de blot bliver skilt
på et senere tidspunkt" siger direktør for institut for Fremtidsforskning
Johan Peter Paludan. " Antallet af samværsfamilier stiger med barnets alder.
Der finde flest samværsfamilier for børn på 14 år (20.300 samværsfamilier),
imens kun 3.400 af de 0-årige har en sådan samværsfamilie."

Konklusion
I 2005 oplevede ca. 30.000 børn at deres forældre blev skilt.
Hvorefter mere end 8 ud af 10 af disse børn, nu bor hos Mor.
Heldigvis bor 3 ud af 4 danske børn stadigvæk sammen med både Mor og Far.
(Dr-Nyheder 15-16-2006).

Af de ægtepar, der blev skilt i 2007 er det især de 40 - 44 årige,
der tegner sig for den største andel af de underskrevne skilsmissepapirer.
(Ialt 3. 070 mænd og 2. 995 kvinder i denne aldergruppe).
Lige i hælene kommer de 35 - 39 årige.
(kilde: Danmarks Statestik, 2008)



Den følelsesmæssige pris er meget sværere at opgøre,
Her er div. artikler derom, som jeg har se i dagspressen:

Skilsmissebørn risikerer en ringere uddannelse
Børn fra brudte familier har større risiko for at ende i den restgruppe,
som ikke får anden uddannelse end folkeskolen. Det gælder også
for skilsmissebørn, hvis forældre er akademikere.
Af  Kirsten Nilsson

Kun én til at læse godnathistorie og til at hjælpe med lektielæsningen.
40 procent af alle børn i Danmark oplever på et tidspunkt, at familien
går i stykker. Og det koster - i hvert fald uddannelsesmæssigt.
Det viser ugebrevet A4 I en ny analyse AErådet har lavet.

Gælder også akademikere
Blandt børn, der vokser op med begge forældre har 13,8 procent
ikke fået anden uddannelse end folkeskolen, når de bliver 25 år. Mens tallet
for børn, hvis forældre er gået fra hinanden, er helt oppe på 30,6 procent.

Og det er ikke forældrenes uddannelsesniveau, som gør udslaget,
for billedet gælder også for børn af akademikere. I parfamilier med akademiker
baggrund er det kun 4,2 procent af de 25-årige, som ikke har fået en uddannelse,
imens det er næsten dobbelt så mange - 7,8 procent - i tilsvarende familier
hvor deres koncentration er forstyrret af forældrenes skilsmisse, skriver A4.

Forklaringen kendes ikke
Analysen taler sit eget klare sprog, men den afdækker ikke årsagerne.
Flere eksperter vil gerne komme med bud på, hvad forklaringerne kan være.
Lars Dencik, som er psykologi professor ved Roskilde Universitetscenter,
mener, at skilsmissen kan påvirke børnenes livslyst og selvtillid.

»At mangle selvtillid kan være helt fatalt i det moderne samfund,
der i den grad er bygget op om den enkeltes evne til at træffe selvstændige
beslutninger - om alt fra valg af kæreste, hvad man vil i fritiden, og hvilken uddannelse
man går i gang med«, siger Lars Dencik til ugebrevet A4.

Dårlige skilsmisser er problemet
En anden forklaring kommer fra John Halse, der i mange år var formand for
foreningen Børns Vilkår. Han mener ikke, at det er skilsmissen alene, der er
forklaringen, men mere hvordan forældrene tackler skilsmissen.

 »Problemet er ikke skilsmisser, men dårlige skilsmisser.
Skilsmisser er trods alt en belastning, som de fleste børn kan tackle.
Men jo dårligere forældrene er til at håndtere det, desto sværere er det
for børnene - også senere i livet«, siger John Halse til A4.

Forældrene tager ikke konflikter
Men når det er sagt, mener John Halse, dog at skilsmisser påvirker børn, f
ordi de følelsesmæssigt har meget andet at forholde sig til end skolen.

Og så kan bruddet påvirke børneopdragelsen.
Det skyldes, at forældrene bliver mere tilbageholdende med at tage de konflikter
med barnet, og dermed kræve at barnet gør noget ud af uddannelsen.



»Tit bliver det lettere for barnet at køre på frihjul.
Forældrene kommer i en rolle som legeonkler, der ikke vil tage konflikter.
De ser ikke barnetså tit og vil ikke ødelægge den gode stemning ved at skælde ud.
Hvis de unge fjumrer rundt efter 9. klasse uden at komme videre, er der heller ikke
den samme forældreenergi til at holde dem på sporet«, siger John Halse til A4.

Han mener også, at det ny familiemønster,
hvor børnene på skift bor hos far og mor er en del af forklaringen.
Det betyder børnene skal bruge psykisk energi til at forholde sig til flere miljøer.
www.politiken.dk Mandag 21. mar 2005

mandag, 29. maj 2006
Piger kan få psykiske problemer ved forældres skilsmisse
Det er ikke kun drengene, der lider under fraværet af en far,
når forældrene er gået fra hinanden. En norsk undersøgelse viser,
at mange piger senere får problemer med angst og depressioner.

”Skilsmissepigerne har et lavere selvværd og flere problemer
f. eks. i skolen. Og 40 procent af dem har tendens til at udvikle
angst og depression imod kun 20 procent af andre piger”,
siger Ingunn Størkensen fra Senter for Åtferdsforskning
på universitetet i Stavanger.

Dette bakkes op af den danske psykolog, Ida Koch,
der har forsket i teenageres udvikling i forskellig familietyper:
”Nogle piger kan senere hen få meget svært ved at knytte sig
til mænd. De føler sig meget usikre overfor at tro på de mænd,
de elsker - og vælger derfor at bakke ud af forhold, inden det
rigtigt er begyndt, for at undgå oplevelsen af
igen at blive forladt.”

Kilde: Freja Bech-Jessen, Kristeligt Dagblad



Den følelsesmæssige pris er -  som før sagt - meget svær at opgøre,
Men du kan alligevel godt få en fornemmelse deraf ved at bladre lidt i flg
Forskningsresultater, der  er indscannet fra ”Forskningsnyt fra Psykologien”,
(- du kan se mere om bladet her: mit.psy.au.dk/forskningsnyt )

Hvorfor fortsætter ulykkelige ægteskaber? (1992, 1(1))
I en tid, hvor det er lettere at blive skilt, og hvor kvinderne har mulighed
for økonomisk at klare sigselv, og hvor det ikke længere er en social skam
at blive skilt, kan man undertiden undre sig over, hvorfor så mange vælger
at blive sammen, også selv om forholdet er utilfredsstillende og kærlighedsløst.

Udover at det - som vi hat set ovenfor - er meget dyrt økonomisk set,
eller at de begge er gået så meget i stå som kvinde og mand at der ikke er andre,
der vil have dem, eller frygten for fremtiden helt alene og ”Jeg ved hvad jeg har
og jeg ved ikke, hvad jeg egentlig vil opnå dermed”  og alle de andre hurtige svar,
ja så er der flere gæt herom, end der er reel viden – endnu.

En stor repræsentativ amerikansk undersøgelse omfattende 8.000 par
giver disse forklaringer på ulykkelige ægteskabers stabilitet. Ud af de 8.000 par
fandtes knap 600, som levede i et stabilt, men ulykkeligt ægteskab. Høj alder og et
langvarigt ægteskab kan være udtryk for en "stor investering" i forholdet, som
bidrager til stabilitet, men ikke nødvendigvis til tilfredshed. Skilsmisse i
sølvbryllupsalderen kan være særlig omkostningsfyldt for kvinden, som realistisk
nok ofte oplever, at der kun er få alternativer til det nuværende ægteskab.

Holdninger og værdiforestillinger har også stor betydning.
Specielt forestillingen om, at et ægteskab er "til døden os skiller",
Bidrager til stabilitet.  Det samme gør forestillingen om, at tilværelsen
ville blive endnu mere ulykkelig, hvis man blev skilt.

Erfaringer fra tidligere perioder i livet spiller også en rolle for ægteskabsstabiliteten:
Hvis kvinden kommer fra et hjem uden skilsmisse, og hvis manden ikke tidligere
har været i et andet forhold, er de mindre tilbøjelige til at indlade sig på en
skilsmisse.  Lav grad af social  aktivitet, et lille socialt netværk, få fritidsinteresser,
der dyrkes uden for hjemmet, er ligeledes faktorer, der bidrager til et ægteskabs
fortsætten, selv om det opleves som utilfredsstillende. Ægtefællerne er ligesom helt
vokset sammen i Tosomheden  - og er helt ude af træning mht. at møde andre

En række andre faktorer spiller overraskende ingen særlig rolle:
tilstedeværelse af børn, samt disses køn og alder. Dårlige socio-økonomiske forhold,
udsigten til at miste et dyrt hus o.lign., arbejdsdelingen i husholdning samt religiøs
overbevisning. Disse faktorer har kun en meget lille effekt på beslutningen om
at fortsætte i et dårligt ægteskab.

(Kilde: T.B. Heaton & S.L. Albrecht (1991). Stable Unhappy Marriages.
Journal of Marriage and the Family, 53 (3), 747-758)



Hvad kan forudsige holdbarheden af dit parforhold?
Efter anden verdenskrig er skilsmissetallet eksploderet i de fleste lande i den vestlige
verden. Det skyldes nok dels en stadig mere liberal lovgivning, der rent juridisk giver
lettere adgang til skilsmisse. Der forekom f.eks. i 1990ernes Italien en lavineagtig stigning i
skilsmisserne efter at det katolsk begrundede forbud imod skilsmisser blev ophævet. Men
stigningen skyldes sikkert også en slags »frihedsideologi«, der giver stadig flere retten og
følelsen af berettiget frihed til at skifte partner, når det passer dem. Og endelig kan det
bero på mere stress og flere konflikter i dagliglivet.

Berettiget eller ej, så er skilsmisser altid mere eller mindre tragisk, og ekstra sørgelig,
hvis der er børn i parforholdet eller ægteskabet. Vi har tidligere i Forskningsnyt berettet
om, at ikke blot børnene, men sågar børnebørnene af skilsmissepar får en lavere trivsel
i tilværelsen, f.eks. en dårligere skolegang, flere tilfælde af angst og depression
og  - ikke overraskende - flere tilfælde af egne skilsmisser senere hen.

Hvis man for alvor vil forhindre eller forebygge skilsmisser, om ikke andet
så af hensyn til børnene, kunne man gå to veje. For det første kunne man i højere grad øge
hjælpen i form af tilskud til parterapi til ægtefæller, der er på indbyrdes kollisionskurs.
Nye erfaringer tyder dog på, at det kan være meget svært, hvis parforholdet har skrantet
i længere tid - og måske noget nær umuligt, hvis den ene partner har fundet en anden,
der nu opleves som »den eneste ene«.

En anden og mere langsigtet vej til forebyggelse kunne være, at søge mere viden om
hvad der på et tidligt tidspunkt - inden noget i parforholdet er begyndt at gå rigtig galt -
kan varsle et fremtidigt skibbrud i parforholdet. Så kunne man enten få partnerne til at
overveje endnu en gang om de er de rigtige for hinanden, inden der er kommet (for
mange) børn, eller man kunne på et tidligere tidspunkt, hvor partnerne endnu er positivt
motiveret til at finde hinanden igen, få dem til at udvikle et mere positivt indbyrdes
forhold, så det måske kunne forebygge et senere forlis i ægteskabet.

Dette hensyn er sikkert en af grundene til, at man i disse år forsker ganske meget
i spørgsmålet om, hvorledes man ved studiet af relativ nydannede parforhold,
kan forudsige, hvilke der vil holde og hvilke der ikke holder i fremtiden.

Vi har tidligere i Forskningsnyt berettet om et par af disse undersøgelser, (se senere) som
især har vist én ting: jo mere negativt partnerne i et nydannet parforhold opfører sig
overfor hinanden i en diskussion om et fælles problem, jo større er risikoen for, at de vil
blive skilt efter 8-10 år. (»Negativ adfærd« vil her især sige »grim tale i form af personlig
kritik og skæld ud af partneren under en ophedet diskussion, men det omfatter også de
mere subtile former for negativ adfærd som at afvise eller ignorere partnerens idéer og
forslag, eller at sige ting, der mere indirekte »nedgør« partnerens person eller idéer.

Nu har en ny undersøgelse af otte amerikanske psykologer fra bl.a. New York og Los
Angeles vist, at denne konklusion ganske rigtigt stadig holder stik, men der er samtidig
tilføjet en meget interessant ny brik til den gamle lovmæssighed. De otte psykologer satte,
som i de tidligere undersøgelser, en række nygifte par - i dette tilfælde 172 nygifte par - til
at diskutere et problem, de var uenige om samtidig med at de blev optaget på video.

Som i de tidligere undersøgelser scorede man dels mængden af »negativ tale« som
beskrevet ovenfor, samt mængden af »positiv tale», der selvfølgelig er det stik modsatte,
(altså at rose partneren for hans eller hendes idéer eller adfærd, samt at være villig til
at gå ind pa nye idéer og forslag, der fremsættes under diskussionen.

Men udover at måle såvel den negative som den positive tale hos de to nygifte ægtefæller,
satte man i denne undersøgelse også en række trænede iagttagere til at »score« mængden
af positive og negative følelsesudtryk og udbrud under samtalen - udfra antagelsen om, at
de »virkelige< følelser hos de to ægtefæller måske vil komme mere tydelig frem i deres
ubevidste følelsesudtryk end i deres mere bevidste tale til hinanden.



Scoringen af følelsesudtryk blev foretaget på baggrund af ægtefællernes
ansigtsudtrvk, altså om de virkede venlige og varme - eller ligefremme, ærlige og kærlige
- eller om de tværtimod så afvisende, kolde eller vrede ud. Derudover gik man ud fra
tonefaldet, der også kan give udtryk for�henholdsvis positive og negative følelser uanset,
hvad der ellers bliver sagt - samt hele kroppens holdning og mere uvilkårlige bevægelser,
der kunne røbe imødekommenhed og venlighed - eller afvisning og vrede.

Efter således at have fået 4 mål for henholdsvis positiv og negativ tale og positive og
negative følelsesudtryk hos hver af de to ægtefæller - i de 170 par, kunne de otte forskere
for det første konkludere, at der var meget mere overensstemmelse imellem parrenes
følelsesudtryk end man kunne høre i deres indbyrdes tale. Hvis den ene partner udviste
mange positive følelsesudtrvk, ja så gjorde den anden det næsten altid også,
og tilsvarende -desværre – så man dette med de negativ følelsesudtryk.

Men med hensyn til positiv og negativ tale var der en langt større forskel imellem
partnerne i de nybagte ægteskaber. Der var mange tilfælde, hvor den ene viste meget
mere positiv - eller negativ tale end den anden. Det ser altså ud til, at man kan »måle« den
»egentlige« varme - eller kulde - i parforhold meget bedre ud fra scoringen af ansigtets
følelsesudtryk end udfra scoringen af selve den måde de to partnere taler mere bevist
til hinanden på.

Herefter kontaktede forskerne de 170 par hvert halve år
og bad dem der blot udfylde nogle korte spørgeskemaer vedrørende deres tilfredshed
og trivsel i parforholdet, herunder deres holdning til om de ønskede,
at parforholdet skulle fortsætte eller ej.

Det viste sig - ikke uventet - at trivslen i mange parforhold var dalet ret stærkt
i de fire år der var gået efter den første undersøgelse, og det viste sig også (som i de
tidligere undersøgelser), at en høj forekomst af negativ eller grim nedgørende respektløs
tale ved den første undersøgelse i nogen grad kunne forudsige det senere fald i trivslen.
Men som noget mere nyt viste det sig også, at en høj forekomst af negative følelsesudtryk
ved den første samtale ligeså meget - eller endda lidt bedre - kunne forudsige senere
nedgang i den ægteskabelige lykke, og dermed stærkt forøget risikoen for en
efterfølgende skilsmisse.

Men det mest overraskende fund i denne ny undersøgelse var nok den omstændighed,
at en høj grad af positive følelsesudtryk tilsyneladende helt kan opveje den negative effekt
af negativ tale! Blandt de par, der havde en særlig høj grad af indbyrdes positive
følelsesudtryk, var der tilsyneladende ingen nedgang i den senere lykkefølelsse,
selv om den ene eller begge to også udviste ret meget negativ tale!

Blandt de par, der ikke udviste særlig stærke positive følelsesudtryk
var der - som i tidligere undersøgelser - en desto større nedgang i trivslen
jo mere negativ tale der var forekommet i den oprindelige samtale. Noget forenklet
kunne man måske derfor konkludere, at en høj indbyrdes kærlighed, der kommer til
udtryk i ansigt, tonefald og kropsbevægelse, godt kan ophæve den skadelige virkning
af i hvert fald beherskede grader af »negativ tale« og negativ følelses udbrud..

Dette fund tyder på, at det især er par med en mere beskeden indbyrdes tiltrækningskraft
af »dybereliggende« kærlighed, der kunne have gavn af at lære at tale mere positivt via
parterapi samt, at der formodentlig også er par, der på et tidligt  tidspunkt udviser så
ringe grad af dybereliggende kærlighed, at parterapi måske ligefrem er omsonst.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, oktober 2005, 9 (5)
(se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/



Kilde: Johnson, M. D., Davila, J., Rogge, R.�D., Sullivan, K. T., Cohan,
C. L., Lawrence,�E.., Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (2005),  Problem-Solving Skills
and Affective�Expressions as Predictors of Change in Marital Satisfaction.
Journal of  Clinical Psychology, 73(1).45-27.

Mere om - at kunne forudsige kærlighedens forlis. (fra 2002, 11(2))
Kan man ud fra tidlige tegn i et parforhold sige noget om, hvilke parforhold der holder,
og hvilke der ikke holder?  Dette spørgsmål har to amerikanske forskerhold set nærmere på.

Den første undersøgelse omfattede ca. 100 20-årige nyforelskede studerende,
som havde indledt et parforhold for mindst tre uger og højst tre måneder siden,
- for at sikre, at det var relativt nye parforhold, der var tale om i undersøgelsen.

Disse 100 personer blev undersøgt en gang om ugen med spørgeskemaer i de første ti uger.
Derefter blev de ladt i fred i fire måneder, og på dette tidspunkt viste det sig, at godt halvdelen
af de pågældende kærlighedsforhold allerede havde lidt skibbrud i den mellemliggende tid.

Det interessante spørgsmål var nu, om undersøgelsen i de første 10 uger kunne forudse,
hvilke parforhold, der endnu bestod fire måneder senere, og hvilke der var opløst i mellemtiden.

Der blev især set på disse fire faktorer i løbet af de første ti uger:
1) glæden eller tilfredsheden med parforholdet ved den allerførste undersøgelse,
     altså nogenlunde ved starten af parforholdet.
2) Den gennemsnitlige tilfredshed med parforholdet i de ti første uger.
3) Udviklingen i tilfredsheden, altså om der var tendens til, at tilfredsheden faldt mere
eller mindre brat  – eller måske ligefrem steg - i løbet af denne ti-ugers periode, og endelig
4) hvor meget tilfredsheden svingede op og ned i løbet af denne ti-ugers periode.

Det viste sig – måske lidt overraskende – at kun éen af disse fire faktorer
med høj sandsynlighed kunne forudsige forlis i parforholdene, nemlig den fjerde faktor,
graden af svingninger op og ned i tilfredsheden.

De nyforelskede, som i løbet af  disse ti uger nogle gange var højt oppe
på tilfredshedsskalaen, men i andre uger var dykket meget langt ned i graden
af tilfredshed, havde langt større risiko for at lide skibbrud i kærligheden i de
efterfølgende fire måneder - sammenlignet med de nyforelskede, der lå mere
stabilt med hensyn til graden af tilfredshed, næsten uanset – og det er vel
det mest overraskende – om de lå relativt højt eller mindre højt
på tilfredshedsskalaen, Det vigtige var bare at de lå stabilt.

Selvfølgelig var der også en vis om end svag tendens til, at de,
der udviste særligt lav tilfredshed hele vejen igennem de ti uger, også havde lidt mindre holdbare
parforhold, men selv en ret lav tilfredshed var altså ikke et nær så dårligt et tegn for fremtiden
som en mere ”vildt op og ned svingende” grad af tilfredshed.

En jævnt aftagende grad af tilfredshed (den tredje faktor nævnt ovenfor)
var ligesom  en gennemgående lav grad af tilfredshed et lidt dårligt tegn for parforholdets holdbarhed,
men igen var det et tegn, som ikke i nær så høj grad som en svingende tilfredshed
varslede den senere opløsning af parforholdet.



At netop en stærkt svingende grad af tilfredshed med et parforhold
skulle være et så dårligt varsel om parforholdets holdbarhed, kan ifølge forskerne bero på,
at det føles mere smertefuldt eller frustrerende at opleve pludselige dyk
i tilfredshed sammenlignet med en jævnt aftagende tilfredshed.

Desuden kan dette tegn bero på, at de, der udviser en meget svingende tilfredshed, har et mere
”ustabilt” følelsesliv - hvilket jo i sig selv kan gøre det vanskeligt at opretholde et stabilt parforhold.

Den anden nye undersøgelse over parforholdets varighed var anderledes langvarig.
Her startede forskerholdet, ledet af Ted Huston fra Universitetet i Texas, med at kontakte
150 nygifte par i 20-30 års alderen. De nygifte blev først fulgt med regelmæssige spørgeskemaer
i de første to år og derefter ventede forskerne i yderligere 11 år, før de kontaktede de pågældende
påny og fandt ud af, hvilke ægteskaber der stadig bestod, og hvilke der var gået i opløsning
i de mellemliggende 11 år.

Forløbet af de studerede ægteskaber blev inddelt i fire grupper:
1) De, der stadigt levede lykkeligt sammen, + 2) de, der stadig levede sammen, men ulykkeligt,
3) de, der hurtigt var blevet skilt - i løbet af de første syv år efter brylluppet,
og 4) de, der var blevet skilt senere, altså efter mere end syv års ægteskab.

Det viste sig først og fremmest – og måske lidt overraskende – at graden af kærlighed
og forelskelse i starten af ægteskabet tilsyneladende intet havde at gøre med ægteskabets holdbarhed.
De ægtepar, der havde været særligt stærkt forelskede i starten af ægteskabet, havde en nøjagtig lige
så stor risiko for at blive skilt i løbet af de 13 år som de, der havde haft et mere afdæmpet
kærlighedsliv i starten af ægteskabet. Til gengæld var der en stærk tendens til, at de ægtefæller der i
løbet af de to første år havde oplevet det største fald i graden af forelskelse og kærlighed, også var
dem, der var skilt 13 år senere. Så det er altså ikke så meget styrken af kærligheden i sig selv, men
stabiliteten i kærlighedslivet i de første to år, som kunne forudsige kærlighedens langtidsholdbarhed.

Endnu mere overraskende var det måske, at forekomsten af negative følelser imellem ægtefællerne
i de to første år – følelser som vrede, jalousi, ærgrelse, skuffelse osv. – ikke på nogen måde kunne
forudsige, hvilke ægtepar der blev - og hvilke der ikke blev skilt i de efterfølgende 13 år! Selv
hyppige og alvorlige skænderier imellem nygifte ægtepar er altså ikke noget varsel om en tidlig
opløsning af ægteskabet. Til gengæld er det i nogen grad et varsel om kvaliteten af de ægteskaber,
der holder, idet mængden af negative følelser mellem ægtefællerne i de to første år
i nogen grad kunne forudsige, hvilke af de holdbare ægteskaber, der 13 år senere
var lykkelige eller mindre lykkelige.

Megen vrede, ufred og skuffelse iblandt ægtefæller er altså ikke noget, der nødvendigvis
skiller ægtefællerne, men snarere noget der gør dem mere ulykkelige på lang sigt. Til gengæld
er aftagende glæde over parforholdet i den første tid et dårligt tegn for parforholdets holdbarhed.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, oktober 2002,
Kilder: Arriaga, X.B. (2001). The Ups and Downs of Dating: Fluctuations in Satisfaction in Newly
Formed Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 754-765.
Huston, T.L., Houts, R.M., Caughlin, J.P. & Smith, S.E. (2001).
The Connubial Crucible: Newlywed Years as Predictors of Marital Delight, Distress, and Divorce.
Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), 237-252.



Og her er yderlig en undersøgelse, der peger i den samme retning:

Nygiftes skænderier kan forudsige en senere skilsmisse (2000, 9(1))
En undersøgelse af Sybil Carrère og John M. Gottman fra Universitetet i Washington viser,
at man ud fra studiet af blot tre minutters diskussion hos nygifte ægtefæller med
næsten uhyggelig præcision kan forudsige, hvem der bliver, og hvem der ikke bliver skilt
 i de efterfølgende seks år!

De to forskere havde overtalt 124 næsten nygifte ægtepar til at deltage i en undersøgelse,
hvor de skulle vælge et emne, de p.t. var uenige om, f.eks. fordeling af husarbejde, opdragelse af
børnene, omgang med svigerfamilie eller andet. Derefter skulle de sidde over for hinanden og
diskutere dette indbyrdes problem i 15 minutter. Under diskussionen blev begge deltagere
videofilmet hver for sig, - og derefter satte man trænede iagttagere til at registrere forekomsten
af positive og negative følelsesmæssige ytringer hos de to parter.

De følelsesmæssige ytringer blev vurderet dels ud fra ansigtsudtryk
og dels ud fra indholdet i det, der blev sagt, og måden det blev sagt på. Selv om det naturligvis
er svært at afgøre nøjagtigt, hvornår et menneske udviser en positiv eller negativ følelsesmæssig
reaktion over for sin ægtefælle, så lykkedes det dog de to bedømmere at blive enige i langt de fleste
tilfælde. - Man kan derfor være rimelig sikker på, at det var en ganske pålidelig registrering
af de følelsesmæssige reaktioner, der blev foretaget i den pågældende undersøgelse.

I den del af undersøgelsen, vi beretter om her, blev der for hver tre-minutters periode
simpelt hen talt op, hvor mange positive og hvor mange negative ytringer,
der forekom hos henholdsvis manden og konen i ægteparret.

Ved at trække antallet af positive ytringer fra antallet af negative ytringer
fik man et enkelt mål for graden af ”negativitet” i diskussionen med ægtefællen hos hver
af de to deltagere. Og det viste sig, at dette mål for negativitet med næsten forbløffende præcision
kunne forudsige, hvem der ville blive skilt i den efterfølgende seks års periode. Ved undersøgelsen
seks år efter den omtalte diskussions-undersøgelse var 17 af de 124 ægtepar blevet skilt,
og disse 17 ægtepar havde i gennemsnit udvist en høj negativitet over for hinanden
ved diskussionen, som blev videooptaget kort efter brylluppet.

Det viste sig endvidere, at det i lige høj grad var negativitet hos manden og konen,
der varslede senere skilsmisse, men det mest slående resultat var dog, at det for kvindernes
vedkommende gjaldt, at deres negativitet i allerede den første tre-minutters periode af diskussionen
 kunne forudsige senere skilsmisse - lige så godt som negativiteten over hele den 15 minutter
lange diskussion. For kvinderne var graden af negativitet altså konstant
i alle fem tre-minutters perioder i den oprindelige diskussion.

For mændene var det lidt anderledes;
her var negativiteten hos de, der senere blev skilt, ikke så vældig stor
i den første tre-minutters periode. Til gengæld blev graden af negativitet større og større
i løbet af de 15 minutter, samtalen varede.  Det ser altså ud til, at den negativitet, der varsler
skilsmisse senere hen, viser sig lige fra starten af diskussionen hos kvinderne, mens den
hos mændene bliver stærkere og stærkere, jo længere diskussionen varer.



Denne sammenhæng imellem negativitet under ægteskabelige diskussioner
og en senere skilsmisse kan dels ses som en anbefaling af mere grundige overvejelser over, hvem man
passer og ikke passer sammen med. Og dels kan den ses som en anledning til at lære unge ægtepar –
der har svært ved at diskutere på en positiv og konstruktiv måde - bedre metoder til at tackle den
indbyrdes uenighed på.
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- men din evne til at klinke skårene gør det endnu bedre (2000, 9(1))
Psykologen John M. Gottman, der var den ene af de forskere, der havde udført den undersøgelse,
der blev omtalt i den foregående artikel, har sammen med en anden kollega, Robert Levenson,
udført endnu en undersøgelse over ægteskabelige samtaler og senere skilsmisser.

I denne undersøgelse indgik der 85 ægtepar, der dog ikke som i den foregående undersøgelse
var helt nygifte; de 85 ægtepar havde i gennemsnit været gift i 6_ år på det tidspunkt,
hvor deres samtaleform blev undersøgt.

Som i den ovenfor omtalte undersøgelse blev de 85 ægtefæller bedt om at diskutere et indbyrdes
problem i 15 minutter, men som noget nyt blev de også bedt om bagefter at diskutere et “rart” emne
i 15 minutter, altså et emne de normalt var enige om og havde glæde af at tale om.

I denne undersøgelse fulgte man kun ægteparrene i fire år, men det var dog også nok til,
at et “tilstrækkeligt antal” var blevet skilt (15 ud af de 85), således at der kunne udføres statistiske
undersøgelser over sammenhængen mellem ægteskabelige samtaler og senere risiko for skilsmisse
 i en efterfølgende fire års periode.

Ganske som i den foregående undersøgelse viste det sig, at graden af negativitet hos de to ægtefæller
med høj præcision kunne forudsige, hvem der senere blev skilt. Ved hjælp af særlige statistiske
beregninger kunne forskerne endda sætte tal på graden af præcision i denne forudsigelse: De
følelsesmæssige reaktioner under diskussionen af et indbyrdes problem kunne med 82% sikkerhed
forudsige, hvem der blev, og hvem der ikke blev skilt! Med andre ord slog beregningerne kun fejl
i mindre end hvert femte tilfælde, når man ægtepar for ægtepar “beregnede”,
hvem der stadig ville være gift, og hvem der ville være skilt fire år senere.

Men det mest interessante ved denne undersøgelse i forhold til den foregående
var den efterfølgende diskussion, der skulle være en rar og positiv diskussion. Det viste sig nemlig,
at de ægtefæller, som i den efterfølgende diskussion stadig lod vreden fra den foregående diskussion
dominere deres adfærd, i endnu højere grad havde udsigt til skilsmisse i de efterfølgende år.

De ægtefæller, som i “problemdiskussionen” godt nok havde været ret negative over for hinanden,
men som i den efterfølgende positive diskussion var i stand til at lægge misstemningen bag sig
og genoprette det gode forhold, var ikke nær så ofte blevet skilt i de efterfølgende fire år.



Når forskerne beregnede sammenhængen mellem graden af negative ytringer – især vrede
 – hos begge ægtefæller og senere skilsmisse, nåede de frem til, at hyppigheden af negative følelser
i den “positive diskussion” med 92% nøjagtighed kunne forudsige senere skilsmisse!
Altså en endnu højere præcision i forudsigelsen af skilsmisse end den,  der blev
opnået ved at se på de negative følelser i problemdiskussionen.

Taget under ét viser de to undersøgelser altså,
at det er et skidt tegn for ægteskabets holdbarhed, hvis de to ægtefæller under en diskussion
om et alvorligt problem udviser mange negative ytringer over for hinanden. Men det er et endnu
mere alvorligt varsel om ægteskabelig ubestandighed, hvis de to ægtefæller
efter en “strid diskussion” ikke er i stand til hurtigt at klinke skårene,
men tværtimod bliver ved med at være vrede på hinanden, selv om
det nu er et “harmløst” problem, de er sat til at diskutere.
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Ægtefællens stress kan også varsle skilsmisse (2003, 12(3))
Den høje skilsmissehyppighed i den vestlige verden i de senere årtier – med alt hvad deraf følger
ikke mindst i form af ulykkelige børn – har fået adskillige forskere til at undersøge om der er
egenskaber ved adfærden hos to yngre ægtefæller eller noget ved deres indbyrdes relation, der kan
varsle senere problemer - evt. direkte skilsmisse. Hvis man via denne forskning kan nå frem til
at identificere visse advarselssignaler hos ægtefællerne, kan det tænkes at få praktisk betydning
ved forsøg på at forebygge skilsmisse via rådgivning og støtte – eller egentlig parterapi
– inden det er kommet så vidt, at ægtefællerne har brudt alle broerne imellem sig.

Vi har tidligere i Forskningsnyt omtalt undersøgelser af denne art,
fordi de pågældende undersøgelser var nået frem til karakteristiske resultater
på dette forskningsområde. Begge disse tidligere undersøgelser foregik ved, at man satte forholdsvis
nygifte til at diskutere et indbyrdes problem, som kunne vække heftige følelser og stærke meninger
hos de to ægtefæller. Derefter ventede man i fem, ti eller femten år og så på, hvem der var og hvem
der ikke var blevet skilt i mellemtiden. Endelig sammenlignede man så den tidligere ægteskabelig
opførsel hos dem, der senere blev og dem der ikke blev skilt.

Den ene undersøgelse fokuserede især på de følelsesmæssige reaktioner mellem de unge ægtefæller.
Man fandt, at vrede og aggressive reaktioner ikke var et sikkert varsel for forholdets holdbarhed, men
at fraværet af positive følelser var et langt stærkere varsel om fremtidige ægteskabelig ulykke. Den
anden undersøgelse fandt, at ægtefællernes evne til at tale ”åbent og ærligt” ud med hinanden var et
særdeles positivt tegn for senere ægteskabelig trivsel og lykke. Man havde også ”målt” ægtefællernes
aktuelle forelskelse i hinanden og det så ud til, at graden af forelskelse spillede en væsentlig mindre
rolle end graden af ”dyb fortrolighed”,

når det kom til forholdets langtidsholdbarhed.
Endelig har vi også en artikel om den positive betydning af, at to ægtefæller
foretager sig ting sammen, men vel og mærket ting som de begge har lyst til.



Alle disse psykologiske målinger af ægtefællers indbyrdes adfærdsmønstre
er selvfølgelig både interessante og nyttige, men nu viser en ny undersøgelse,
at fysiologiske registreringer af stress-hormoner, gør det endnu bedre!

Fire forskere fra Ohio, USA satte relativ nygifte ægtefæller til at diskutere et problem,
som de var alvorligt uenige om, således at diskussionerne blev temmelig konfliktprægede.
I denne forbindelse målte man ikke blot en række psykologiske forhold, som graden af positive
og negative følelsesmæssige reaktioner og graden af åbenhed og fortrolighed; man havde også anbragt
en lille kanyle i en blodåre i hver af ægtefællernes arme. Undervejs gennem hele diskussionen kunne
man ved at åbne og lukke for en lille vandhane i en slange til kanylen, tage en blodprøve uden at
ægtefællerne bemærkede det. Ved hjælp af denne metode var det muligt at registrere blodets indhold
af tre slags stress-hormoner før diskussionen, tre gange undervejs gennem diskussionen
samt femten minutter efter diskussionens ophør.

10 år senere kontaktede man igen de oprindelige 90 ægtepar,
der havde deltaget i denne kombinerede psykologiske og fysiologiske undersøgelse.
Ud af de 90 ægtepar var de 17 blevet skilt i den mellemliggende tid, og de udgjorde således
”skilsmissegruppen”. De resterende 73 ægtepar udfyldte spørgeskemaer vedrørende deres aktuelle
ægteskabelige tilfredshed eller lykke, og udfra disse besvarelser, blev de 73 ægtepar inddelt
i en mindre gruppe bestående af relativ ulykkelige ægteskaber og en større gruppe
bestående af lykkelige eller i hvert fald tilfredse ægteskaber.

Det viste sig som i tidligere undersøgelser, at både en lav hyppighed af positive følelser
og - i mindre grad – en høj hyppighed af negative følelser, samt endelig en høj grad af åbenhed
og fortrolighed nogenlunde kunne forudsige hvem der var blevet skilt, og hvem der stadig var
lykkelige i deres ægteskaber. Men overraskende nok var der næsten stærkere forbindelse imellem
udskillelsen af stress-hormoner under konfliktdiskussionen - og det senere ægteskabelige forløb,
og det gjaldt for alle de tre målte stress-hormoner – adrenalin, noradrenalin, kortisol.

Men de tre forskellige hormoner
havde hver sin forbindelse med den senere ægteskabelige trivsel.
Vedrørende udskillelsen af adrenalin, som især sættes i forbindelse med angst og uro,
fandt man en stor forskel på de senere skilte og de stadig gifte. De der senere var blevet skilt,
udviste en væsentlig højere udskillelse af adrenalin under diskussionen sammenlignet med de, der
ikke var blevet skilt, og – måske mest interessant – så viste det sig, at de senere skilte havde pumpet
stadig mere adrenalin ud i blodårerne efterhånden som diskussionen skred frem, imens de stadig gifte
havde formået under diskussionen at dæmpe deres adrenalinproduktion så den var mindre ved
slutningen end ved midten af diskussionen. Når man sammenlignede de gifte, der var lykkelige med
de mindre lykkelige, var der ikke den store forskel på deres oprindelige adrenalinproduktion,
selvom den dog havde været lidt større i den senere ulykkelige gruppe.

Disse fund vedrørende adrenalinproduktion
var næsten stik modsat resultaterne vedrørende noradrenalin,
som især forbindes med mere ophidsede og vredladne følelser. Her var ingen forskel
på de, der senere blev og de der ikke blev skilt, så noradrenalin kan altså ikke forudsige skilsmisse.

Til gengæld var der en ganske stor forskel på de, der var - og de der ikke var særlig lykkelige
i deres vedvarende ægteskaber. De mindre lykkelige ægtefæller havde ti år tidligere udskilt
betydelig mere noradrenalin under diskussionen sammenlignet med de,
der ti år senere havde et lykkeligt ægteskab!



De omtalte resultater for adrenalin og noradrenalin gjaldt i lige høj grad for mænd og kvinder;
men resultaterne for kortisol – som især ser ud til at være forbundet med depressive følelser
 – var meget forskellige for de to køn. De kvinder, der senere blev skilt, havde ti år tidligere under den
omtalte konfliktdiskussion udvist en bemærkelsesværdig stærk og vedvarende stigning i
kortisolproduktionen, imens de kvinder der stadig var gifte, tværtimod havde udvist et mindre fald i
kortisolproduktionen under diskussionen. For de gifte og skilte mænd fandt man ikke denne forskel.

Vedrørende de to grupper af senere lykkelig gifte og ikke så lykkelig gifte var der også kun tydelig
forskel for kvindernes vedkommende. Også her havde de senere ”ulykkelig gifte” en lang højere
kortisolproduktion, men modsat de senere skilte kvinder, var kortisolproduktionen kun høj i starten
af diskussionen, og mod slutningen af diskussionen var den faldet næsten helt ”til ro”. For specielt
kvindernes vedkommende ser det altså ud til, at de der tidligt i ægteskabet under en konfliktfyldt
diskussion producerer megen og stadig stigende mængder af kortisol, har særlig stor risiko for senere
skilsmisse, mens de kvinder der producerer megen, men dog faldende mængder af kortisol har udsigt
til mere bestandige, men også mindre lykkelige parforhold. De kvinder, der stadig levede i lykkelige
ægteskaber – efter deres egen mening – havde ved den oprindelige konfliktdiskussion næsten ikke
udvist nogen som helst gennemsnitlig stigning i kortisolniveauet – men snarere et lille fald!

Forskerne mener på denne baggrund, at måling af stress-hormoner
måske kan blive et nyttigt supplement til kortlægningen af de psykologiske problemer
hos ægtefæller, som kan varsle senere problemer og måske endda forlis i ægteskabet.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
“Forskningsnyt fra psykologien”, oktober 2005, 9 (5)
(se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/
.

Kilde: Kiecolt-Glaser, J. K., Bane, C., Glaser, R. & Malarkey, W. B. (2003).
Love, Marriage, and Divorce: Newlyweds’ Stress Hormones Foreshadow Relationship Changes.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(1), 176-188.



Vrede kvinder bliver oftere skilt, end vrede mænd.
Vi er alle født med at føle vrede, når vi bliver frustrerede, skuffet og vrede - eller provokeret.
Om vi så reagerer med vrede ved en sådan ubehagelig begivenhed - i stedet for med f.eks. tristhed
eller med frygt - beror både på arv og!miljø. Der er i tvillingundersøgelser fundet sikre beviser for,
at vi arver en større eller mindre tendens til!at reagere netop med vrede ved ydre!begivenheder
frem for med andre!følelser. Men miljøet og vores livserfaringer spiller også en stor rolle.

Dels kan vi tidligt i livet og senere være blevet straffet for at vise vrede,
så vi derved lærer at blive bange for den følelse eller vi lærer “at kvæle vores vrede” i starten
af et vredesudbrud og mere blive bange, end at give den følelse et passende udbrud.
Denne undertrykkelse af vrede kan være så udpræget, at vi næsten
 ikke kan mærke den, når vi bliver voksne.

Og der kan også være tale om, at børn – især drenge - under opvæksten ligefrem bliver belønnet
for at vise og være vrede eller!voldelige, hvis det f.eks. giver stolthed hos faderen
eller respekt blandt!kammeraterne.

Som voksne kan vi sjældent huske de konkrete erfaringer, der enten har skræmt os fra at!vise vrede
eller tværtimod har belønnet!os for at vise vrede, når man "får lejlighed" til at blive vred, men vi
har!erhvervet et tankemønster, der lynhurtigt får ostil at begrunde vores specielle følelsesmæssige
reaktion på den ene eller anden måde.

Undersøgelser over,!hvordan voksne reagerer på milde!provokationer viser,
at de vredladne ofte fortolker den ydre situation!som en provokation, der "fortjener"
at blive mødt med passende vrede.!Andre forsøgspersoner, der ikke viser vrede i den samme
ydre situation,!har måske fortolket situationen som!en "farlig situation" og reagerer derfor
med!frygtsomhed. Eller de har fortolket situationen som udtryk for, hvor ubehagelige
mennesker kan være, og reagerer derfor snarere med en følelse!af nedtrykthed.

Vores vredladenhed i dagliglivet!afhænger kort sagt af arv, tidligere!erfaringer
og vores nuværende tankemønstre. Men uanset hvor meget vreden!afhænger af det ene eller
det andet,!er det en farlig følelse, især hvis den!optræder til overmål, altså hvis en!person i dagliglivet
udviser en høj!grad af vredladenhed med hyppigere og stærkere "anfald" af vrede
i situationer, hvor de fleste andre vil reagere mere afdæmpet
eller med helt andre følelser.

Vreden kan være "farlig" på to!måder
På det indre kropslige plan og på det ydre sociale plan
Hvad!det kropslige angår, viser en efterhånden meget lang række undersøgelser,
at mennesker med en vedvarende høj vredladenhed har en større risiko for at få hjertesygdomme,
- formodentlig fordi vreden skaber en ophidset tilstand i kroppen, der i det lange!løb godt kan slide
på hjertet og kredsløbet. Der er således fundet hyppige!tilfælde af forhøjet blodtryk, blodpropper
i hjertet og hjerneblødninger hos midaldrende og ældre mennesker,
der livet igennem har været!præget af en høj vredladenhed.

I forbindelse med de kropslige skader af!vredesudbrud, er der dog tilsyneladende tale!om
en interessant kønsforskel. Forskere skelner i dag imellem en ydre og en indre vrede.
Den ydre vrede viser sig som!højrøstet skælden ud, evig kritisering og fejlfinding og eventuelt
ligefrem korporlige angreb på vredens!årsag. Den indre vrede viser sig kun!på det indre
plan,!fordi den vrede har lært at beherske sig og ikke viser vreden udadtil.



En tidligere!amerikansk undersøgelse over sammenhængen mellem vrede og hjertesygdom, fandt,
at ydre vrede er mest!farlig for mænd, mens indre "hæmmet" vrede er mest farlig for kvinder.

Vreden kan imidlertid som nævnt!også være farlig på det ydre sociale plan,
f.eks. for trivslen i et parforhold, og nu viser en ny amerikansk!undersøgelse måske lidt
overraskende, at der også ser ud til at være!tale om en vigtig kønsforskel på dette område:
I specielt yngre parforhold ser!det nemlig ud til, at kvindens åbenlyse ydre vrede
er mere skadelig for parforholdet!end mandens!

De amerikanske forskere havde kontaktet 122 yngre og forholdsvis nygifte ægtepar.
der kun havde!været gift i ét til to år. Alle 244 ægtefæller udfyldte i forste omgang spørgeskemaer
om deres vredladenhed som personlighedstræk, altså i!hvor høj grad de i deres voksne liv!havde
været tilbøjelige til at reagere med vrede på storre eller mindre!provokationer. Desuden skulle
æg!tefællerne udfylde et andet spørgeskema om deres ægteskahelige trivsel,
altså deres daglige glæde ved!parforholdet.

Det viste sig ikke uventet, at det!gjaldt for både kvinder og mænd,
at!de, der var præget af en høj grad af!vredladenhed også havde den mindste lykke i parforholdet.
Og det var!ikke blot deres egen lykke, der blev!"skadet" af vredladenhed; det var!også partneren,
der var desto mindre lykkelig i parforholdet jo mere!ægtefællen var præget af vredladenhed.

Hvis dette resultat ikke var spor!overraskende, var det måske mere uventet,
hvad forskerne fandt, da!de halvandet år senere påny bad alle 244 ægtefæller om
at udfylde spørgeskemaer om, hvordan de nu - atten måneder senere - havde det i!deres parforhold.
Her viste der sig!en slående køns-forskel: De vredladne kvinder var på dette senere!tidspunkt
væsentlig mindre glade!for deres parforhold - og dette gjaldt i!endnu højere grad for deres mænd,!som
i udpræget grad helt havde mistet!glæden ved parforholdet i den udstrækning deres hustruer havde
været præget af en høj grad af vredladenhed i dagliglivet. Underligt nok - vil mange sikkert mene - var
der ikke den samme sammenhæng imellem mændenes tidligere oplyste vredladenhed!og den senere
tilfredshed ved parforholdet hos både mændene selv!og deres koner, som altså hverken!var mere
eller mindre utilfredse med!parforholdet, hvis mændene havde!haft en høj grad af vredladenhed
i!de foregående år.

Der er flere mulige forklaringer!på dette fund.
Det kan være, at kvindernes vredladenhed i parforholdet er desto større jo mindre de elsker deres
ægtefælle. Og hvis kærligheden!er mindre, går det oftere nedad bakke i parforholdet. Omvendt kan
det!jo være, at den "manglende" vantrivsel som følge af vredladenhed hos!mændene, beroede på
mere "overbærenhed" over for mandlig vrede - hos!både kvinderne og mændene selv.

Her er det dog vigtigt at bemærke, at det drejer sig om den tidligste!fase i de unge parforhold.
Det er bestemt muligt, at der senere optræder andre sammenhænge især selvfølgelig, hvis disse
vredladne mænds vrede!senere slår ud i korporlig vold, (som!der næppe var tale om i denne
undersøgelse hos forholdsvise nygifte!par). Korporlig vold hos mænd i parforhold er naturligvis
noget af det!mest uacceptable og destruktive i et!parforhold, og der er med god grund!udviklet
effektive behandlingstilbud!til de mænd, der ønsker at komme af!med deres vrede og voldelige vaner.
Men det er en anden historie.

Hvis man tager resultatet af!den her omtalte amerikanske undersøgelse for pålydende,
altså at en tidlig vredladenhed hos den kvindelige!part kan få den ægteskabelige lykke!til hurtigere
at gå i vasken, kan man!bestemt også forestille sig



en nyttig!effekt af at lære særlig unge kvinder at styre temperamentet og dermed!måske
få et mere lykkeligt og hold-!bart parforhold f. eks ved at lære dem assertionstræning og lignende.
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“Forskningsnyt fra psykologien”, August 2007
(se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Baron, K. Glazer, Smith, T. W., But-!ncr, J., Nealey-Moore, J., Hawkins,
M. W. &!Uchino,B. N. (2006). Hostility, Anger, and!Marital Adjustment: “Concurrent and
Prospective Associations with Psychosocial Vulnerability” Journal of Behavioral Medicine, 30.

Bør ægtefæller altid dyrke fritidsinteresser sammen? (2003, 12(3))
At bevare den ægteskabelige trivsel kan anses for ligeså vigtigt som at bevare hver af ægtefællernes
trivsel og sundhed - simpelthen fordi det sidste i vid udstrækning er en følge af det første.
Mennesker, der lever i ”gode” ægteskaber er gennemgående psykisk og fysisk sundere,
og det gælder i øvrigt også for deres børn!

Én af de ting man har anbefalet ægtefæller for at øge trivslen i et evt. lidt skrantende forhold,
er at foretage sig noget mere sammen. Det har nemlig vist sig, at ægtefæller, der mentalt er ved
at glide fra hinanden også ofte foretager sig færre og færre ting sammen i fritiden.

Men det er ikke sikkert, at det aftagende samvær i fritiden er årsag til den aftagende trivsel;
det kunne også være omvendt således, at ægtefæller foretager sig mindre sammen som følge af,
at de føler mindre for hinanden. Og så er det jo ikke sikkert, at det vil hjælpe noget for en hældende
ægteskabelig skude, at de to ægtefæller nu uden videre snak bestræber sig på at være mere sammen
i fritiden – ja det kan måske ligefrem øge risikoen for et forlis?

Dette spørgsmål er for nylig blevet belyst i en langvarig undersøgelse
af fire forskere fra universitetet i Texas i USA. De fire forskere interviewede i 1983 117 ægtepar
om deres fritidsaktiviteter, bl. a. om de foretog dem sammen eller alene, og om det var aktiviteter,
som de var fælles om at interessere sig for, eller om det måske var sådanne aktiviteter
som det egentlig kun var manden - eller konen, der var rigtig interesseret i.

Ved denne første undersøgelse havde ægteparrene været gift i to år,
og elleve år senere kontaktede forskerne igen de pågældende ægtepar og bad dem
bl.a. om at udfylde et spørgeskema om den aktuelle trivsel og tilfredshed med ægteskabet.
Ca. en fjerdedel af de pågældende ægteskaber var blevet opløst i mellemtiden,
og disse ægtepar blev noteret for ”meget lav trivsel”.

Ved at sætte data fra den første del af undersøgelsen i relation til trivslen
og tilfredshed med ægteskabet elleve år senere kunne forskerne bl.a. konkludere følgende:
Det er godt for den senere trivsel, hvis de to ægtefæller foretager sig ting sammen, som de vel og
mærket begge er interesseret i! Det er skidt for den senere trivsel, hvis de to ægtefæller foretager sig
ting sammen, som det egentlig kun er manden, der interesserer sig for (som når han f.eks. tager konen
med til fodbold). Og endelig er det hverken godt eller skidt for parforholdet, hvis de to ægtefæller
deltager sammen om noget som det egentlig kun er konen, der er interesseret i.



Herudover kunne forskerne konstatere, at det lovede dårligt for den ægteskabelige trivsel, hvis
manden i forholdet foretog sig mange ting alene – helt uanset om konen brød sig om disse aktiviteter
eller ej. Hvis det var konen, der foretog sig meget alene i fritiden, var det også et lidt dårligt tegn for
den senere trivsel i forholdet, men ikke nær så meget som når det var manden, der var ”ude” alene.
Men svaret på spørgsmålet om man kan anbefale ægtefæller generelt at foretage sig mere sammen er
altså, at det kun er en god idé, hvis de kan finde noget at foretage sig sammen som de begge er virkelig
glade for og interesserede i!

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Crawford, D. W., Houts, R. M., Huson, T. L. & George, L. J. (2002).
 Compatibility, Leisure, and Satisfaction in Marital Relationships.
Journal of Marriage and Family, 64. 433-449.



When staying together for the kids isn't best choice
You should not get divorced until you earn your way out. That means turning
over every stone and exploring every avenue of rehabilitation in a sincere effort
to reconnect with your partner. If you've done this and decided that you need
to get a divorce, but are afraid it would harm the children, consider the facts.

Research shows that kids who grow up in an emotionally barren,
abusive environment don't do as well as kids who grow up with one well-adjusted,
single parent. This is not a totally non-controversial statement,
so look at some of the research and decide for yourself:

More than 75 percent
of children with divorced parents end up as happy
and well adjusted as their counterparts with intact families. In a study of more
than 1,400 families, it was found that 20 percent developed some kind of
psychological, emotional, or academic problem, compared to 10 percent
of the non-divorced group."  From "For Better or Worse: Divorce Reconsidered"
 by E. Mavis Hetherington, Ph.D., and John Kelly.

In another study in which 59 divorced families were interviewed for over 25 years,
 it was found that almost all children of divorce grow up with fears about being able
to sustain a happy relationship. Therapy and supportive spouses can help, but according
to the study, "growing into adulthood was definitely harder for them."
 From "The Unexpected Legacy of Divorce" by Judith Wallerstein, Ph.D.

Om lykkelige og ulykkelige mennesker (1998, 7(4))
Der findes mennesker, der jævnt hen er glade og tilfredse, kort sagt “lykkelige”,
næsten (men selvfølgelig også kun næsten) uanset hvad der sker. Og så er der andre,
der lige så jævnt hen er utilfredse og “ulykkelige”.

Vi har tidligere i Forskningsnyt beskrevet en tvillingeundersøgelse, der overraskende tyder på,
at en del af forklaringen på denne forskel i det “vedvarende humør” i nogen grad beror på arvelige
anlæg. Men det er selvfølgelig ikke hele forklaringen, og nu præsenterer to amerikanske psykologer,
Sonja Lyubomirsky og Lee Ross fra Standford University, en undersøgelse, der lægger yderligere
brikker til vores forståelse af forskellen imellem  lykkelige og mindre lykkelige mennesker.

De to forskere satte i deres undersøgelse to studenter ad gangen til at løse nogle svære opgaver.
Den ene student var den egentlige forsøgsperson, som var udvalgt, fordi han eller hun enten var
gennemgående lykkelig eller ulykkelig. Den anden var forsøgslederens medsammensvorne og
instrueret i enten at løse opgaverne væsentligt langsommere end forsøgspersonen eller væsentligt
hurtigere end forsøgspersonen. (Den medsammensvorne kendte løsningerne i forvejen
og kunne således let være hurtigere, end selv de hurtigste forsøgspersoner).

De “rigtige” forsøgspersoner fik således en oplevelse af at være noget bedre
eller noget dårligere til at løse de stillede opgaver end den anden person i forsøget.
Hvordan påvirkede dette  nu deres humør?

Det undersøgte de to forskere ved at bede alle forsøgspersonerne udfylde en lille test for deres
nuværende humør lige før og lige efter den opgave, hvor de altså havde oplevet enten at være noget
hurtigere eller noget langsommere end “makkeren” i eksperimentet.



Det viste sig, at studerende, der hørte til gruppen af “ulykkelige personer”,
var blevet påvirket i begge situationer. Når de oplevede, at de var klart bedre end makkeren,
var deres humør blevet noget bedre, men når de kom ud for den situation, hvor det var den anden, der
klart var den hurtigste, var deres humør i lige så høj grad blevet dårligere.

Dette var måske, hvad man ville vente var gældende for alle mennesker,
men dette gjaldt mærkelig nok ikke for de “lykkelige” forsøgspersoner. Disse forsøgspersoner
fik kun påvirket deres humør, når de var den hurtigste af de to opgaveløsere: så blev deres humør
endnu bedre. Men når disse forsøgspersoner kom ud for en situation, hvor de indlysende klarede sig
dårligere end den anden, så blev de ikke i dårligere humør af den grund!

I et andet eksperiment lod de to forskere igen to studerende ad gangen deltage i en undersøgelse,
og igen var den ene student forsøgslederens medsammensvorne. I dette eksperiment skulle
forsøgspersonerne prøve at undervise børnehavebørn ved hjælp af Mester Jakel-figurer. Det var
altså en udfordring af deres pædagogiske evner. Efter at have aflagt prøve to og to i denne
pædagogiske test fik de rigtige forsøgspersoner enten at vide, at de havde været gode eller dårlige,
Men de, der fik ros, måtte høre på, at den anden fik endnu mere ros, mens de, der fik ris,
altså negativ kritik, kunne (måske) trøste sig med, at makkeren fik endnu mere kritik.

Derudover havde man en tredje gruppe forsøgspersoner - der ligesom de to foregående bestod af
halvt lykkelige og halvt ulykkelige forsøgspersoner - som løste opgaven alene, og som enten fik ris
eller ros uden at høre på bedømmelsen af andre. I denne tredje gruppe var der ikke uventet en
stigning i humøret hos de, der fik ros, og en nedgang i humøret hos de, der fik ris.

Men i de to andre grupper så billedet noget forskelligt ud, afhængigt af om man så
på de lykkelige eller ulykkelige studenter. Blandt de forsøgspersoner, der fik ros - og hvor makkeren
altså fik endnu mere ros - var der ingen stigning i humøret hos de ulykkelige studerende, men
tværtimod et lille fald. For disse forsøgspersoner gjaldt det altså, at det løft, de ville have fået
i humøret ved blot at få ros, blev forvandlet til en nedgang i humøret,
 blot fordi makkeren fik endnu mere ros!

Sådan var de lykkelige studerende ikke: De fik ikke nedsat deres humør, fordi makkeren også fik ros;
tværtimod fik disse forsøgspersoner et endnu større løft i humøret ved at høre,
at også makkeren blev rost, selvom det var endnu mere ros, end de selv fik.

Blandt de forsøgspersoner, der fik ris, så man til gengæld det ejendommelige,
at de ulykkelige studerende ligefrem fik et løft i deres humør, hvis makkeren fik endnu mere ris!
De lykkelige studerende, der havde fået ris - og hørt på, at makkeren fik endnu mere ris
 - fik ikke rokket noget ved deres humør af denne oplevelse.

Begge disse undersøgelser viser altså, at lykkelige mennesker tilsyneladende adskiller sig
fra de ulykkelige ved ikke at lade sig påvirke så meget følelsesmæssigt af sammenligning med andre
- og især ved ikke at blive i dårligere humør fordi andre klarer sig bedre end de selv. Det kunne igen
tyde på, at en vigtig kilde til ”vedvarende ulykkelighed”  kunne være, at de ulykkelige altid kan finde
nogen, der er bedre, dygtigere, rigere, klogere og heldigere end dem selv,
således at de af den grund aldrig kan blive andet end - ulykkelige.

Referat: Thomas Nielsen. Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.
Kilde: Lyubomirsky, S. & Ross, L. (1997). Hedonic Consequences of Social Comparison:
 A Contrast of Happy and Unhappy People. Journal of Personallity and Social Psychology, 73(6), 1141-1157.



Bliver man lykkeligere af at blive gift?
Vi har i tidligere i Forskningsnyt fra Psykologi bragt to forskellige oplysninger, som simpelthen
strider mod!hinanden. Vi har dels omtalt undersøgelser, som tilsyneladende viser,!at man bliver
lykkeligere af at være!gift, fordi adskillige undersøgelser i!mange forskellige lande har fundet,
at gifte mennesker i gennemsnit føler sig mere lykkelige og glade for!tilværelsen
sammenlignet med ugifte.

Men vi har også bragt en artikel,!som mere pessimistisk hævder,
at!al lykkefølelse er "tidsbegrænset"!og relativ kortvarig! Det er specielt "lykkeforskeren" Ed Diener,
som i!flere undersøgelser har fulgt grupper af mennesker gennem længere tid, og derved konstateret
at den!lykkefølelse, der typisk optræder!når der sker noget vældig godt i livet - f.eks. en betydelig
forfremmelse, en kæmpe pengegevinst, en ny!kærlighed eller indgåelse af ægteskab med den man
elsker. Den holder ikke evigt, denne lykkefølelse.

Faktisk har Ed Diener ment at kunne!påvise,
at den første stærke lykkefø-lelse ved de lykkelige begivenheder!næsten altid "lægger sig"
efter tre-fire måneder, hvorefter de pågældende hverken er mere eller mindre lykkelige
end de var inden den lykkelige begivenhed.

Selvom vi strækker de tre-fire!måneder til det dobbelte eller tre-!dobbelte
ved de mest lykkelige begivenheder som indgåelse af ægteskab med man elsker, er det
jo ifølge denne teori ikke muligt, at et giftermål skulle give!en større lykkefølelse i årevis
endsige i!resten aflivet. Og hvordan kan det så!passe med, at alle gifte mennesker
i!gennemsnit er lykkeligere end!ugifte mennesker?

Det har man tilsyneladende fundet svaret på i en ny tysk undersøgelse.
I denne undersøgelse tog forskerne først udgangspunkt i den opfattelse, at den tidligere påviste
sammenhæng imellem ægtestand og lykkefølelse, kunne bero på to helt forskellige ting.

Det kunne  bero på, at ægteskabet i gennemsnit skaber vedvarende!lykke i årevis
- på trods af Ed Diener's!påstand. Men det kan jo også bero på,!at nogle mennesker,
forud for deres indgåelse af ægteskabet  også var mere lykkelige
end gennemsnittet, samtidig med at!de på grund af deres positive følelsesliv
 - senere hen også har en mindre risiko for!skilsmisse.

Ideen i den sidstnævnte!hypotese er altså, at de mennesker!der p.t. er gifte er mere lykkelige,
ikke fordi ægteskabet giver vedvarende lykke, men fordi deres i forvejen mere lykkelige natur
gør dem!i stand til at opretholde deres ægteskab bedre end de mennesker, der er!mindre lykkelige
i dagliglivet. Det!betyder altså, at der blandt de mennesker, som på et givet tidspunkt,
er!gifte er "underskud", af ulykkelige!mennesker der oftere end andre bliver skilte,
således at der med årene er flere lykkelige tilbage i gruppen af gifte.

I den nye tyske undersøgelse!fulgte man simpelthen en stor gruppe yngre personer
i 14-15 år. Ved!starten af undersøgelsen udfyldte!alle personer spørgeskemaer om
deres "sædvanlige" tendens til at opleve positive og negative følelser i!dagliglivet.

Som i tidligere undersøgelser viste det sig, at der faktisk!var stor forskel på disse mennesker
m.h.t. hvor meget de oplevede lykke eller det modsatte i dagliglivet.!Undersøgelser tyder i øvrigt på,
at!halvdelen af årsagerne til forskelle i vedvarende lykkefølelse ligger!i generne,



mens den anden halvdel!handler om, at have haft en god eller dårlig barndom og opvækst
samt om at være god!eller dårlig til at "tackle" modgang i!tilværelsen.

En del af de unge tyske personer!blev naturligvis gift i løbet af de fjorten år,
som undersøgelsen forløb over,!og da man testede deres lykkefølelse!hvert eneste år,
kunne man se, at der!i gennemsnit var tale om en stigning!i lykkefølelsen både året inden
og i de to første år efter indgåelse af ægteskabet.

Men herefter - altså efter!to-tre år - var den gennemsnitlige!lykkefølelse hos de gifte
helt tilbage!på samme niveau, som den var i årene forud!for ægteskabet. Til gengæld så man!også
en klar tendens til flere skilsmisser hos de, der lå lavere end gennemsnittet m.h.t. "min sædvanlige
lykke-følelse", hvilket jo forklarer, at!gruppen af gifte i gennemsnitligt er!lykkeligere end gruppen
af ugifte!- selvom gruppen af gifte ikke var!mere lykkelige end de var et års tid
inden indgåelsen af ægteskab.

Den ældre - og altså formodentlig forkerte - hypotese om, at ægteskab i sig selv
giver livsvarig lykke -!strider io i øvrigt også imod at Antallet of gifte mennesker
i de senere år er faldet støt i stort set alle de vestlige lande – og da man også har udført
undersøgelser over ”den gennemsnitlige lykkefølelse” i disse lande kan man faktisk konstatere,
at befolkningen!i disse lande ikke er blevet mindre!lykkelige i gennemsnit, selvom langt!færre er gift
nu sammenlignet med!tidligere.

 I USA er f.eks. næsten hver!anden voksen ugift for tiden,
hvilket!er mere end dobbelt så mange som!for tredive år siden,
men den gennemsnitlige lykkefølelse i USA har!ikke ændret sig i samme tidsrum.
Når gifte mennesker er mere lykkelige end ugifte, er det altså næppe fordi de er gifte
 - der er snarere tale om,!at de (stadig) er gifte ,fordi de var mere lykkelige i forvejen.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
Forskningsnyt August 2007  (se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Afhænger den ægteskabelige lykke
af personer - eller af konstellationer? (1994, 3(5))
Forskere, der har beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad der gør et ægteskab “lykkeligt”,
er kommet til besynderligt modsatte konklusioner. Nogle mener, at den ægteskabelige lykke mest
afhænger af egenskaber hos de enkelte personer i ægteskabet, således at der er personer, der har
tendens til at blive lykkelige - og andre, der har tendens til at blive ulykkelige,,
næsten uanset hvem de er gift med.

Andre forskere har hævdet, at det ikke så meget er den enkelte persons egenskaber,
der bestemmer den ægteskabelige lykke. Det er meget mere den måde, hvorpå de to ægtefællers
personligheder passer sammen - eller ikke passer sammen - der bestemmer
kvaliteten af det ægteskabelige samvær.

Nu viser en otte år lang undersøgelse fra USA, at det sidste synspunkt
sandsynligvis er det mest rigtige. Tre forskere fra universitetet i Pennsylvania udsendte
jævnligt spørgeskemaer til over 1000 ægtepar i løbet af en otte-års periode.



Disse spørgeskemaer indeholdt oplysninger om en lang række forhold i ægteskabet,
og på den baggrund kunne forskerne beregne en slags pointværdi for den ægteskabelige lykke,
både generelt og på visse bestemte områder som nærhed, fortrolighed, samvær, sex m.m.

Godt en tiendedel af de 1000 ægteskaber blev opløst i løbet af undersøgelsesperioden,
og de fleste af disse personer giftede sig igen, således at forskerne kunne nå
at få oplysninger om det nye samliv med i undersøgelsen.

Hvis ægteskabelig lykke er noget, der følger personen,
skulle man forvente, at de, der var ulykkelige i deres første ægteskab,
også hurtigt blev ulykkelige i deres andet ægteskab. Undersøgelsen fandt ikke den ringeste tendens
til en sådan sammenhæng. Hverken med hensyn til den generelle lykke eller med hensyn til
tilfredsheden med de enkelte områder af det ægteskabelige samliv var der nogen som helst forbindelse
mellem tilfredsheden i det første ægteskab og tilfredsheden i det andet ægteskab.

Forskerne konkluderede derfor, at den ægteskabelige lykke mest afhænger af, hvor godt
 - eller dårligt - de to mennesker passer sammen, og mindre af deres individuelle egenskaber.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Johnson, D.R., Amoloza, T.O., and Booth, A. (1992).
 Stability and developmental change in marital quality: a three-wave panel analysis.
Journal of Marriage and the Family, 54, 582-594.

Forskningsnyt, Oktober 2003
De, der savner kærlighed mest, ødelægger den ofte selv
Fire forskere fra universitetet i New York har-  i en nylig afsluttet undersø gelse kunnet
konstatere en ulyksalig tendens til, at netop de mennesker, der mest savner kærlighed,
respekt og anerkendelse fra deres partner, også er dem, der mest er tilbøjelige til at opføre
sig på en måde, der er ødelæggende for parforholdet, når tingene går bare lidt skævt.

De fire forskere fik 152 yngre ægtepar i 35 års alderen
til først at udfylde 3 spørgeskemaer om dem selv og deres parforhold.
Spørgeskemaet handlede om deres egen selvopfattelse og om hvordan de troede
at deres ægtefælle opfattede dem.

Først skulle de ud for 10 positive egenskaber
(venlig, intelligent, varm osv.) og ud for 10 negative egen skaber
(irritabel, upålidelig, egoistisk osv.) angive, hvor meget hver af de enkelte træk
passede på dem selv på en skala fra 0 (slet ikke) til 10 (særdeles godt).

 Derudover skulle hver enkelt ægtefælle udfylde et tilsvarende spørgeskema,
men denne gang udfra, hvordan de mente, at deres ægtefælle opfattede deres egne
menneskelige egenskaber! Endelig skulle alle personerne i undersøgelsen udfylde et
spørgeskema vedrørende deres opfattelse af den aktuelle ægteskabelige trivsel eller
"kvalitet' ved at angive hvor enige de var i udsagn som "mit forhold til min partner
 er særdeles tilfredsstillende".



Ved at regne sammen på besvarelserne på de tre spørgeskemaer kunne forskerne
dels få et mål for hvor positivt den enkelte opfattede sig selv, og dels et mål for
hvor positivt - eller negativt - de troede, at deres partner opfattede dem,
og endelig fik de derved et mål for hvor godt de var tilfreds
med deres nuværende parforhold.

Herefter blev hver af ægtefællerne bedt om at udfylde en dagbog i tre uger,
hvor de skulle notere en lang række begivenheder i samspillet med deres partnere
 i hver af de 21 dage. De udleverede dagbogsblade indeholdt fem afsnit, hvor den enkelte
ægtefælle - hver eneste dag - skulle angive forekomsten af

1) egen negativ adfærd overfor partneren (skælde ud, ignorering, nedgørelse etc.)
2) egen positiv adfærd overfor partneren (betroede sig til partneren, udtrykte glæde
overfor partneren etc.).

 3) partnerens negative adfærd overfor en selv
og 4) partnerens positive adfærd overfor en selv,
samt 5) oplevelsen af at føle sig såret over partnerens evt. negative adfærd.

Ved gennemgangen af de mange udleverede dagbogsblade
fokuserede forskerne især på de tilfælde, hvor en person en dag både havde været
udsat for en negativ adfærd fra partnerens side, og havde reageret med sårede følelser.

Hvordan opførte en sådan ægtefælle sig i den følgende tid overfor partneren?
(specielt dagen efter). Ville han eller hun søge at reparere på forholdet ved at forøge
den positive adfærd overfor ægtefællen, for at genoprette den positive stemning i
parforholdet? Eller ville vedkommende snarere reagere med langvarig fjendtlighed
og 'tage hævn" ved at udvise mere negativ eller fjendtlig adfærd i den følgende tid?

Det viste sig selvfølgelig, at mange udpræget gjorde det ene (reparere),
imens andre udpræget gjorde det andet (hævne sig og forsøge at slå tilbage).

Det særlige interessante
ved denne undersøgelse var, at forskerne kunne konstatere,
at de, der mest gjorde det første - altså søgte at reparere på forholdet
 - især var dem, der ifølge spørgeskemaundersøgelsen følte sig værdsat og positiv
bedømt af deres ægtefæller. De, der reagerede stik modsat og blev langvarigt fjendtlige
og negative efter en sårende oplevelse, var til gengæld dem, der ifølge spørgeskema
undersøgelsen oplevede, at deres ægtefælle ikke havde så høje tanker om dem
som de kunne ønske!

Konklusionen er altså, at de der mest ønsker, at deres ægtefælle skal holde mere af dem,
samtidig også er dem, der reagerer mest "destruktivt" og negativt indenfor parforholdets
rammer, når de føler sig såret af ægtefællens negative adfærd. Det ser altså ud til at være
en ond cirkel, hvor man reagerer på et dybere savn efter sympati og respekt ved netop at
ødelægge chancen for i det lange løb at fremkalde disse positive følelser
hos ægtefællen ved ens egen negative adfærd!

På den måde har de fire psykologer fået sat lys på en af de mest almindelige
selvforstærkende og negative processer, der kan føre til et ægteskabeligt forlis,
som måske kunne være undgået, hvis ægtefællerne havde bedre kendskab
til sådanne onde cirkler - og lært at kunne bryde dem!

Referat: Thomas Nielsen. Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.

Kilde: Murray, SI. L., Bellavia, G. M., Rose, P. & Griffin, D. W. (2003).
#Once hurt, Twice Hurtful: How Percced Regard Regulates Daily Marital
Interactions.”Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 126-147.
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Barndommens familieliv påvirker det voksne parforhold
Selv om det kan forekomme at være en banalitet, at barndommens familieforhold
kan påvirke det voksne parforhold, så er det dog interessant at se nærmere på nøjagtig,
hvor meget og hvordan det sker - og om der er forskel på betydningen af mænds
og kvinders familieforhold i denne forbindelse.

Og denne sammenhæng kan man nu få nærmere besked om i en undersøgelse
udført af to amerikanske psykologer, Ronald Sabatelli fra universitetet i Connecticut,
og Suzanne Bartle-Haring fra Ohio i USA. De to psykokger fik 125 midaldrende ægtepar
i 45-50 års alderen til at udfylde spørgeskemaer om dels deres barndomshjem og dels
deres oplevelse af deres nuværende ægteskab - som igennemsnit havde varet i 23 år.

Oplevelsen af barndommens familiemiljø
blev vurderet ud fra tre mindre spørgeskemaer, der dels handlede om kvaliteten
af forholdet til moderen, dvs. hvor varmt, respektfuldt, forstående og støttende moderen
havde været under opvæksten. Det andet handlede tilsvarende om forholdet til faderen,
mens det tredje spørgeskema handlede om den midaldrende persons erindringer om
forholdet mellem faderen og moderen i barndomshjemmet, dvs. hvor meget de to havde
udvist varme, sympati, indbyrdes forståelse og havde en god kontakt med hinanden.

De tre spørgeskemaer gav dels tre pointværdier for den enkeltes vurdering
af barndomshjemmet mht. Hans eller Hendes relation til moderen og faderen,
og de voksnes indbyrdes relation. Desuden blev de tre værdier slået sammen til
en enkelt værdi, der blev anset for et samlet mål for 'kvaliteten' af de menneskelige
relationer i barndomshjemmet, kort sagt hvor godt vedkommende havde haft det
rent psykisk med forældrene i sit barndomshjem.

Udover denne "tilbageskuende" scoring af forholdene i barndomshjemmet
 for omkring 40 år siden, skulle hver af de 250 ægtefæller også score kvaliteten
af deres nuværende ægteskab. Dette foregik ved at de dels udfyldte spørgeskemaer
vedrørende negative forhold ved deres ægteskab, dvs. ting som ærgrede og skuffede
eller irriterede dem i deres nuværende parforhold.

Desuden besvarede forsøgspersonerne et mere positivt spørgeskema,
der handlede om hvor meget fortrolighed, hensyntagen og respekt de to ægtefæller
oplevede i deres nuværende indbyrdes parforhold. Resultaterne af de to spørgeskemaer
blev også kombineret til en score, en værdi, der blev taget som mål for "kvaliteten" af det
nuværende parforhold - som udtrykt ved mængden af positive egenskaber
minus mængden af negative egenskaber ved parforholdet.

Spørgsmålet var så nu, om man kunne påvise en forbindelse
 mellem kvaliteten af barndomshjemmet og kvaliteten af det nuværende parforhold.
Og det lykkedes - man kan næsten sige selvfølgelig - i meget høj grad.

Der blev fundet en stærk forbindelse for både mændenes og kvindernes vedkommende
vedrørende relationen mellem deres oplevede barndomshjem - og deres tilfredshed med
deres nuværende parforhold. Forholdet imellem barndomshjemmet og det aktuelle
parforhold var lidt stærkere for kvindernes end for mændenes vedkommende,

Så man kan altså konkludere, at det i særlig høj grad gælder for kvinder,
at et godt barndomshjem med stor sandsynlighed giver en større chance
for at få og leve i et godt parforhold i det voksne liv.

Forskerne så imidlertid også på om mændenes barndom
spillede en rolle for deres hustruers tilfredshed med ægteskabet - og vice versa.
Og her fandt man en større og måske mere overraskende kønsforskel.



Det viste sig nemlig, at kvindernes barndomsforhold spillede en meget stor rolle
for mændenes tilfredshed med parforholdet, ja hustruernes barndomshjem
spillede endda en større rolle for mændenes glæde ved parforholdet
end mændenes eget barndomshjem!

Men i stærk kontrast til denne væsentlige betydning af kvindernes barndomshjem
for mændenes glæde ved parforholdet var der ikke skygge af forbindelse imellem
mændenes barndom og hustruernes tilfredshed med ægteskabet.

Forskerne mener, at denne forskel beror på, at kvinder (måske især i USA)
i højere grad end mændene påtager sig ansvaret for 'kvaliteten' i det voksne parforhold
 - og i den udstrækning dette holder stik, er det oplagt vigtigere, at kvinden snarere
end manden "hjemmefra" , har lært at skabe og vedligeholde gode relationer
til sine nærmeste!

Forskerne kunne yderligere konstatere, at mændenes tilfredshed
med deres aktuelle parforhold mere afhang af deres relation til fædrene i barndoms
hjemmet end til mødrene, men den indflydelse som deres hustruers barndomshjem havde
på mændenes glæde ved parforholdet afhang modsat mere af kvindernes
forhold til mødrene end til fædrene.

Det er med andre ord som regel godt for manden i et parforhold,  hvis han selv
har haft et specielt godt forhold til sin far -- og hvis hans kone  har haft et specielt godt
forhold til sin mor i barndommen. For kvindernes egen tilfredshed med parforholdet,
var det lige vigtigt med relationen til både deres fædre og mødre.

Endelig fandt forskerne en stor lighed i kvaliteten
af mændenes og kvindernes barndomshjem hos hver af ægteparrene.
Hvis den ene havde haft et særligt godt barndomshjem, gjaldt det som hovedregel
også for den anden - og tilsvarende med dårlige barndomshjem. Det gamle ord om,
at krage søger mage gælder altså også i høj grad m.h.t. valget af ægtefælle
med et ligeså godt - eller dårligt – barndomshjem, som man selv har haft.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/
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Skilsmissebørn fravælger parforholdet som voksne
»Ja, det er gammen at leve sammen …« hedder det i Grundtvigs berømte
brudesalme. Men når forældrepar kaster håndklædet i ringen og går hver til sit,
trækker det spor ind i voksenlivet hos deres børn, som i væsentlig flere tilfælde
vælger at bo alene, når man sammenligner med voksne, der ikke blev udsat for
skilsmisse i barndommen.

 Omkring hver femte voksne dansker, der er vokset op i et skilsmissehjem,
lever alene dobbelt så mange som gruppen af voksne, der ikke har oplevet
skilsmisse i barndommen. Det viser en ny undersøgelse,
som Information har fået indsigt i.

»At dobbelt så mange børn fra skilsmissehjem lever som enlige,
når man sammenligner med befolkningen i almindelighed, rejser spørgsmålet om
effekten af skilsmisser på mennesker fra brudte hjem. Det ser ud, som om denne
gruppe holder sig lidt tilbage og er mere forsigtig med at gå ind i et parforhold,«
vurderer Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for
Børnerådet, der sammen med ph.d.-studerende Rikke Skovgaard Christensen står bag
den foreløbige analyse.

Tallene i undersøgelsen er baseret på data fra værdiundersøgelsen 2008,
som blev udgivet i januar i bogen ‘Små og store forandringer’.
Her deltog 1.507 danskere over 18 år i spørgeskemaundersøgelsen.

Konkret angiver 22 procent af de adspurgte voksne i undersøgelsen, der kommer fra
skilsmissehjem, deres civilstand som ‘Enlig’, mens kun 13 procent af de adspurgte
voksne, der ikke kommer fra skilsmissehjem, har sat kryds i feltet ‘Enlig’ i
undersøgelsen defineret som voksne, der hverken er fraskilte, gift, lever i registreret
partnerskab eller bor papirløst sammen med en partner.

Livet går videre
Mai Heide Ottosen, der er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd, SFI, med speciale i familie og børn, peger på to faktorer som mulige
forklaringer på tendensen: »Hvis dine forældre blev skilt som barn, kan det have
været så forfærdelig en oplevelse, at du ikke ønsker at gentage de erfaringer og
derfor hellere vil leve som enlig. Men som skilsmissebarn kan du også have gjort dig
den erfaring, at livet går videre trods skilsmissen, og at det derfor er nemmere for
dig at træde ud af et ikke-formaliseret forhold,« siger hun.

Udsving i køn og alder har undersøgelsen endnu ikke taget højde for,
men Mai Heide Ottosen peger også på andre afgørende faktorer, der bør inddrages i
regnestykket: »Blandt andet er de adspurgtes socioøkonomiske situation vigtig. Vi
ved for eksempel, at velbjærgede danskere oftere er gift, og at gruppen på
samfundets bund har sværere ved at finde en partner. Specielt gruppen af mænd, der
har svært ved at finde et job og ikke har ret mange penge.



Så populært sagt afhænger din civilstatus altså også af, om du er rig eller fattig,«
siger Mai Heide Ottosen, der tidligere har identificeret en lignende tendens i SFI’s
såkaldte børneforløbsundersøgelse.

»Blandt de enlige mødre i vores undersøgelse var 28 procent skilsmissebørn.
Har mor været skilsmissebarn, ser vi altså også en sammenhæng med hendes
samlivsstatus som voksen,« fortæller hun.

I hvor høj grad børn fra hjem med dårligt fungerende ægteskaber vælger at bo alene
som voksne, siger undersøgelsen ikke noget om. »Men skal man gisne om det, kunne
man godt forestille sig, at en undersøgelse ville vise, at nogle af de børn, der vokser
op i dårligt fungerende familier, hvor børnene har det rigtig svært, ville vælge at bo
alene som voksne,« siger Annette Due Madsen, centerleder ved Center for
familieudvikling, psykolog og familieterapeut.

Og selv om der kan være problemer mellem forældrene i mange familier, har barnet
ofte stadig en vigtig tilknytning til begge forældre, påpeger hun. »Grundatmosfæren
mellem forældrene betyder meget for et barn. Det handler ikke kun om, hvorvidt
forældrene råber ad hinanden, for man kan sagtens have det dårligt som par uden at
sige noget til hinanden. Der er rigtig mange faktorer i spil, såsom respekt og
samarbejde mellem forældrene. Men så længe børn oplever, at konflikter kan
mestres, er det ikke altid et dårligt udgangspunkt. Hvis de oplever, det går an, at
man kan komme videre og finde en fælles vej, så kan de tage nogle brugbare
strategier med sig i rygsækken og bruge dem til at mestre konflikter i deres eget
voksenliv,« siger Annette Due Madsen.

Mindre lykkelige
I analysenotatet har Per Schultz Jørgensen også undersøgt sammenhængen mellem
livsglæde og skilsmisse i barndommen. Adspurgt om ‘hvor lykkelig eller ulykkelig
synes De selv, De er?’, svarer hele 95 procent af de adspurgte fra skilsmissehjem
‘meget lykkelig’ eller ‘ret lykkelig’. Det tal er kun én procent højere for resten af de
adspurgte i undersøgelsen.

Men når undersøgelsen specifikt spørger ind til oplevelsen af ‘egen samlivsrelation’,
scorer relativt flere gifte og papirløse samboende højt på lykkebarometeret. 52
procent med civilstatus ‘gift’ svarer ‘meget lykkelig’ i oplevelsen af egen
samlivsrelation mod kun 35 procent for ‘enlige’.

»Det viser sig, at opvækst med skilsmisse ikke påvirker, om man som voksen er
mere eller mindre lykkelig, og det er da et vigtigt resultat. Men ét er, hvad man
svarer, når man bliver spurgt, noget andet er, hvordan man handler i praksis. Og der
kan der altså spores en vis reservation over for parforhold hos mennesker, der har
oplevet skilsmisse som barn,« siger Per Schultz Jørgensen.



Hvorfor det hænger sådan sammen, kan han ikke svare på endnu.
At mennesker i parforhold generelt giver udtryk for at være mere lykkelige end
enlige, handler ifølge Per Schultz Jørgensen og Mai Heide Ottosen om, at der kan
være en række fordele og glæder ved at dele seng og fjernsynssofa med en partner så
længe man altså ikke lever som hund og kat.

»Man har to indkomster, det er billigere at købe mad og så videre,
så der er mere økonomisk overskud i et parforhold eller en familie i forhold til at
leve som single. Generelt synes folk også, det er dejligt at have nogle at dele sine
oplevelser med. I bund og grund er vi jo sociale væsener,« siger Mai Heide Ottosen.

Men parforholdet har også en bredere samfundsmæssig funktion. Det skaber tryghed
og faste hverdagsrammer i en mere og mere individualiseret verden, hvor sociale
identiteter flyder mere ud end nogensinde før.

»Når vi spørger i værdiundersøgelsen, hvad der er vigtigst af ‘familie’, ‘arbejde’
eller ‘venner’, viser det sig, at familien er vigtigst for langt de fleste. Den er med til
at stabilisere de voksne, og den funktion har fået en kolossal betydning i nutidens
samfund, hvor de gamle kulturelle og sociale rammer som for eksempel
klasseidentitet- og klassekultur er svækket eller helt faldet fra hinanden,«
 siger Per Schultz Jørgensen.

Kilde: http://www.information.dk/267437



NORDISKE SKILSMISSE-UNDERSØGELSER:

Børn og skilsmisser (1996, 5(4))
Den stærkt stigende hyppighed af skilsmisser i størstedelen af den vestlige verden
(og formodentlig også i størstedelen af den østlige) har gjort mange forskere interesseret
i at undersøge, hvad det betyder for børns trivsel og udvikling, når deres forældre skilles.

Vi har tidligere i Forskningsnyt fortalt om undersøgelser, der generelt tegnede et noget dystert billede
af de psykiske omkostninger for børn, når forældrene skilles. Nu har to nye undersøgelser
givet et mere nuanceret billede af skilsmissebørnenes skæbne.

Engelske forskere har fulgt 17.000 børn fra fødslen og op til 23 års-alderen.
Det var stort set alle de børn, der overhovedet blev født i England i en bestemt uge i 1958.
Børnene og deres forældre blev dels undersøgt lige efter fødslen og derefter i 7, 11, 16 og 23 års-
alderen. Ved disse senere undersøgelser blev både forældrene, børnene selv og deres skolelærere
interviewet om børnenes trivsel og tilstand.

Ud af dette kæmpemæssige datamateriale har to amerikanske og en engelsk forsker fornyligt
uddraget de børn, hvis forældre blev skilt inden 16 års-alde-ren, og disse børn blev sammenlignet med
en gruppe tilsvarende børn (samme alder, køn og sociale nivau) fra familier uden skilsmisse.

Ved 23 års-alderen benyttede man et bestemt mål for dårlig psykologisk trivsel,
således at man kunne adskille de unge i hver af grupperne (med og uden skilsmisse) i to grupper:
Unge der havde det ganske godt, og unge der havde det forholdsvis dårligt. Opdelingen blev foretaget
ud fra en liste over symptomer på dårlig trivsel, f.eks. angst, depression, kriminalitet, stofmisbrug
mm. De, der scorede over en på forhånd fastlagt grænse, blev anset for at have dårlig psykisk trivsel.

I gruppen, der ikke havde været ude for skilsmisse hos forældrene, var det 8%,
der blev karakteriseret som havende dårlig psykisk trivsel. I gruppen, der havde
været udsat for skilsmisse hos forældrene inden 16 års-alderen, var det 11%.

Forskerne mener, at disse tal vidner om en forholdsvis beskeden langtidseffekt af skilsmisser;
en mere beskeden effekt end man havde ventet ud fra tidligere undersøgelser over den kortvarige
effekt af skilsmisse hos børn. Men på den anden side påpeger forskerne også, at det dog drejer sig
om en stigning på ca. 40% i antallet af unge, der vantrives, og i absolutte tal drejer det sig i hver
generation om titusindevis af unge mennesker, der således har fået en forringet trivsel i tilværelsen
på grund af forældrenes skilsmisse.

Det særligt interessante ved denne undersøgelse er imidlertid, at forskerne kunne påvise,
at det ikke var skilsmissen som sådan, der havde en negativ effekt på en del af de unge voksne.
Det viste sig nemlig, at der kun var negative eftervirkninger hos børnene,
når skilsmissen førte til enten:

A) Følelsesmæssige problemer på grund af konflikter
       imellem eller en langvarig adskillelse fra forældrene.
B)  Nedgang i skolepræstationerne, som følge af ligegyldighed overfor skolearbejdet.
C)  Et væsentligt fald i den økonomiske levefod.

For de børn, hvor forældrenes skilsmisse hverken førte til  • skænderier, ufred
eller afsavn   • forringet interesse for skolearbejdet  • økonomiske afsavn,
var der altså ingen negativ eftervirkning af skilsmissen at spore i 23 års-alderen.



Tre andre forskere fra Universitetet i Arizona, USA, har udført en af de mere almindelige
korttidsundersøgelser over skilsmisser, idet de fulgte 258 børn i blot seks måneder efter forældrenes
skilsmisse. Men det der gør denne undersøgelse særligt interessant er, at de tre forskere ikke så på
børnene som “passive ofre” for forældrenes skilsmisse. De tre forskere tog nemlig i deres
undersøgelse højde for, hvorledes børnene selv reagerede på skilsmissen, og hvilken betydning denne
reaktionsform havde for den senere psykiske trivsel.

Ud fra en grundig interview- og spørgeskemaundersøgelse fandt forskerne frem til,
at børnene som regel reagerede på skilsmissen på én af fire forskellige måder (“coping-former”):

1. Aktiv handling.
Det vil sige, at børnene selv tog del i forældrenes diskussioner
og selv forsøgte at holde kontakten med begge forældre.

2. Undgåelse.
Børn, der benyttede denne reaktionsform, forsøgte så vidt muligt at undgå at have med forældrenes
problemer at gøre. De undgik altså at tale om og deltage i forældrenes skilsmisseproblemer.

3. Afledning.
De børn, der benyttede afledning som “coping-metode”, holdt sig også til en vis grad udenfor
forældrenes skilsmisseproblemer, men i modsætning til den foregående gruppe, der “bare” lukkede
sig inde, var denne gruppe præget af en høj aktivitet på andre områder udenfor hjemmet, f.eks. sport
og hobby, som for disse børn blev en kærkommen afledning fra hjemmets skilsmisseproblemer.

4. Menneskelig støtte.
Denne reaktionsform er karakteriseret ved, at skilsmissebørnene især søgte at “redde sig” ud af
den belastende skilsmissesituation ved at søge særlig kontakt med og hjælp fra nærtstående
personer. Det kunne enten være den ene af forældrene eller andre familiemedlemmer, eller det kunne
være naboer, skolelærere eller andre voksne, som børnene havde tillid til og god kontakt med.

Hvilken betydning havde det så, at børnene “valgte” den ene eller den anden
af disse fire reaktionsformer? Det spørgsmål blev undersøgt ved at sammenholde børnenes
reaktionsmåde umiddelbart efter skilsmissen med tre psykologiske målinger seks måneder senere,
nemlig: 1) angst og nervøsitet, 2) depression og indesluttethed og 3) adfærdsproblemer
som at skulke, lyve, slå andre børn osv.

Resultaterne viste, at den gruppe, der var præget af aktiv handling, havde mindre depression og lidt
mindre angst, men hverken flere eller færre adfærdsproblemer end de andre børn seks måneder
senere. Den gruppe, der reagerede med undgåelse, havde både mere depression og lidt mere angst,
men adskilte sig heller ikke fra de andre grupper med hensyn til adfærdsproblemer. Gruppen, der
benyttede sig af afledning, havde både mindre angst og depression og færre adfærdsproblemer ved
efterundersøgelsen seks måneder senere.

Hidtil er resultaterne nogenlunde, som forskerne havde ventet, men den sidste
gruppe overraskede forskerne. Gruppen, der valgte menneskelig støtte som reaktionsform
ved forældrenes skilsmisse, havde nemlig som ventet lidt mindre angst, men helt uventet
havde de også noget mere depression end de andre børn. Derudover havde de ikke
som forventet færre, men snarere lidt flere adfærdsproblemer end de øvrige børn.



Forskerne havde på forhånd regnet med, at undgåelse var den mest uheldige reaktionsform,
børnene kunne vælge - og det holdt nogenlunde stik, selvom reaktionsformen ikke havde helt
så uheldige virkninger, som forskerne havde forudset. Til gengæld regnede forskerne med,
at  aktiv handlen og menneskelig støtte ville være de bedste reaktionsformer, men
faktisk viste undersøgelsen, at de børn, som benyttede reaktionsformen
afledning - og således holdt sig travlt beskæftiget med aktiviteter udenfor hjemmet,
var de, der klarede sig allerbedst.

I hvert fald, når man så på den psykologiske tilstand blot seks måneder efter skilsmissen.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (se tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/
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Voksne skilsmissebørn (1998, 7(2))
Adskillige tidligere undersøgelser har vist, at børn godt kan lide ganske længe under forældrenes
skilsmisse, og at de kan udvikle forskellige psykologiske problemer i kølvandet på skilsmissen. Der
er dog også undersøgelser, der tyder på, at disse negative virkninger på børnene efter forældrenes
skilsmisse ofte går over efter nogle år.

Nu viser to nye, amerikanske undersøgelser imidlertid, at de psykologiske virkninger på børnene
af forældrenes skilsmisse ikke altid er så kortvarig - faktisk viser begge undersøgelser på hver sin
måde, at de, der oplever en skilsmisse hos forældrene i barndommen, godt kan være “mærkede”
både på sjæl og krop langt ind i voksenalderen.

I England har Bryan Rodgers sammen med to medarbejdere undersøgt et repræsentativt udvalg
af en hel fødselsårgang, dels da de pågældende var 23 år, -- og igen 10 år senere da de pågældende
var 33 år. Undersøgelsen omfattede over 10.000 personer, der bl.a. blev spurgt, om deres forældre
var blevet skilt, og hvor gamle de selv var ved forældrenes eventuelle skilsmisse. Desuden blev alle
de unge voksne bedt om at udfylde et omfattende spørgeskema, der formodes at give et godt, samlet
mål for voksne menneskers psykiske trivsel og veltilpashed i tilværelsen som helhed.

For både mændenes og kvindernes vedkommende var der en klart lavere gennemsnitlig psykologisk
trivsel i tilværelsen, hvis forældrene var blevet skilt i barndommen ( i 0-16-årsalderen). Hvis
forældrene var blevet skilt, efter de pågældende var 16 år, var der også en lidt lavere trivsel
sammenlignet med de, hvis forældre ikke var blevet skilt, men her var forskellen ikke nær så stor, så
det er altså klart værre, når forældrenes skilsmisse finder sted i barndommen end senere hen.

Der blev også set på det psykologiske velbefindede hos dem, der i 0-16-årsalderen
havde mistet den ene af forældrene som følge af et dødsfald.



Det viste sig, at denne form for forældretab - pga. Dødsfald
ikke gav nær så megen senvirkning i form af nedsat psykisk trivsel hos de voksne
som hos de, der havde oplevet en skilsmisse. For kvindernes vedkommende var der stort set
 ingen nedsat trivsel som følge af forældredødsfald i barndommen; for mændenes vedkommende
var der en tendens til lidt mindre trivsel hos dem, der havde mistet en af forældrene som følge af
et dødsfald, men denne nedgang i trivselen var ikke engang lige så stor som hos de mænd,
der havde oplevet en skilsmisse hos forældrene, efter de var fyldt 16 år.

Alt i alt viser denne engelske undersøgelse altså, at en skilsmisse tilsyneladende går noget mere
ud over den senere psykiske trivsel i voksenalderen end dødsfald hos en af forældrene
 - især hvis skilsmissen finder sted, inden barnet er 16 år.

I USA har et forskerhold ledet af Joan Tucker og Howard Friedman studeret sammenhænge mellem
skilsmisse i barndommen og over-levelsestid hos 1.200 personer, der var blevet fulgt, lige fra de var
10 år i 1920, til de var 85 (eller døde) i 1995.

De personer, hvis forældre var blevet skilt, mens de var under 15 år, havde senere i livet en større
hyppighed af dødsfald som følge af f.eks. hjertesygdom, kræft eller ulykker.

Denne sammenhæng var lige tydelig for mændenes og kvindernes vedkommende, men der var dog en
interessant kønsforskel i forbindelsen mellem skilsmisse og sygdom.

For mændenes vedkommende var der tale om en forbindelse,
der gik ud på, at forældrenes skilsmisse i barndommen gav højere risiko for
 1) at de fik mindre uddannelse og 2) at de senere selv hyppigere blev skilt som voksne.

Og det var netop i den gruppe af mænd, der både havde oplevet en skilsmisse,
og som selv var blevet skilt, og som kun havde fået ringe uddannelse, at man fandt
langt den højeste forekomst af “tidlige dødsfald”.

For kvindernes vedkommende var der også en forbindelse mellem skilsmisse hos forældrene
i barndommen og større risiko for egen skilsmisse i voksenalderen, men der var ikke nogen
sammenhæng mellem skilsmisse og ringe uddannelse. Til gengæld var der forbindelse imellem
skilsmisse og senere forøget tilbøjelighed til cigaretrygning, og således var det især hos de kvinder,
der både havde oplevet i barndommen, og som selv var blevet skilt som voksne, og som røg meget,
der havde en uforholdsmæssig høj hyppighed af tidlige dødsfald.
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- og hvad så med de små skilsmissebørn?
Som nævnt i den foregående artikel er der lavet adskillige undersøgelser
over de psykologiske virkninger på små børn af forældrenes skilsmisse. Men få
af disse tidligere undersøgelser er så stor, omfattende og grundig som en ny canadisk undersøgelse,
der er udført af en forskergruppe ledet af Linda Pagani fra Universitetet i Montreal.

Det særligt interessante ved denne nye canadiske undersøgelse er, at den omfatter børn, der blev
fulgt lige fra 2-årsalderen og derefter undersøgt hvert andet år indtil 12-årsalderen. For de børn, hvis
forældre blev skilt i perioden mellem 2- og 12-årsalderen, har man altså målt for børnenes psykiske
egenskaber og tilstande både før og efter skilsmissen. Undersøgelsen viste følgende:

1) De børn, hvis forældre blev skilt i 2- til 6-årsalderen, udviste flere negative psykologiske
eftervirkninger end de børn, hvis forældre blev skilt i 6- til 12-årsalderen.

2) Virkningen af skilsmisserne viste sig især ved symptomer som angst, nervøsitet, nedtrykthed,
urolig og forstyrrende adfærd, øget aggressivitet og “ulydig og opsætsig” adfærd. Kun for de
sidstnævnte to symptomers vedkommende var der en kønsforskel: Skilsmissedrengene viste en
større stigning i aggressivitet og ulydighed end skilsmissepigerne.

3) Den højere forekomst af specielt aggressiv adfærd hos skilsmissebørnene aftog ret hurtigt - i løbet
af få år - efter skilsmissen, mens de øvrige problemer, især tendensen til nervøsitet og nedtrykthed
samt til “forstyrrende adfærd” vedblev i noget længere tid.

4) Det hjalp ikke meget, hvis den af forældrene, som barnet boede hos (som regel moderen) giftede
sig igen. Kun det symptom, der kaldes “forstyrrende adfærd”, blev mindre, hvis moderen giftede sig
igen; tendensen til ængstelighed eller nedtrykthed aftog ikke hurtigere hos disse børn end hos de, hvis
mor forblev enlig i undersøgelsesperioden.

5) Der blev ikke fundet nogen tendens til stigende hyppighed af psykiske symptomer eller
problemer i årene inden skilsmissen.

Dette sidste fund er interessant, fordi det tidligere er blevet foreslået, at de psykiske virkninger af en
skilsmisse i virkeligheden kunne bero på det dårlige klima i hjemmet inden skilsmissen, altså
forældrenes ufred snarere end på tabet af den ene af forældrene efter skilsmissen.

Den nye canadiske undersøgelse giver ikke nogen støtte til denne hypotese, men tyder altså
overvejende på, at det er skilsmissen som sådan, der giver de mange negative virkninger på børnene.
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Hvordan går det med børnene, når moderen gifter sig igen? (1994, 3(4))
Der er udført adskillige undersøgelser over de psykiske virkninger hos børn efter deres forældres
skilsmisse, men man ved ikke ret meget om, hvordan det går børnene, når den af deres forældre, som
de bor hos - det er jo som regel moderen - gifter sig igen. For at undersøge det nærmere har fire
amerikanske psykologer fra Texas for nylig kontaktet 57 familier, hvor moderen havde medbragt
børn fra et tidligere ægteskab. De 57 familier blev interviewet ca. fire måneder efter det nye
ægteskabs indgåelse, og to gange senere efter hhv. et og to år efter starten på det nye ægteskab.

Denne interviewundersøgelse handlede især om, hvordan det gik med de “medbragte” børn,
som alle var i 5-13 års alderen.  For at kunne sammenligne disse børn med børn fra “almindelige”
familier blev de pågældende børn sammenlignet med jævnaldrende børn i 60 familier,
hvor forældrene ikke havde været skilt.

Det viste sig, at de medbragte børn i gennemsnit havde lidt flere psykiske og adfærdsmæssige
problemer end børnene i de andre familier, men det var ikke nogen særlig stor forskel. Til gengæld
fandt forskerne nogle slående og nok så interessante forskelle på forskellige grupper af medbragte
børn. Der var især to forhold, der så ud til at spille en væsentlig rolle for, hvordan det gik med de
medbragte børn.

For det første viste det sig, at de børn, der inden det nye ægteskab havde levet sammen med en enlig
mor i ret lang tid, havde meget sværere ved at vænne sig til det nye ægteskab end børn, hvis mødre
havde giftet sig igen ret hurtigt efter det første ægteskabs forlis.

For det andet viste det sig, at de børn, der “gradvis” vænnede sig til den nye stedfar - fordi denne
begyndte at leve sammen med moderen inden det nye ægteskab blev indgået - bedre kunne omstille
sig til de nye familieforhold med stedfaderen end de børn, der “pludselig” fik en ny stedfar, som de
(næsten) først traf, da det nye ægteskab var en realitet.
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Skilsmissebørn kan blive mere sårbare senere i livet (1992, 1(2))
Der er mange teorier om barndommens betydning for senere psykiske lidelser
 men desværre ret få grundige videnskabelige undersøgelser. Det har tre psykologer fra North
Carolina i USA nu søgt at råde bod på ved at undersøge sammenhænge mellem
barndomsbegivenheder og psykiske lidelser hos 3.800 tilfældigt udvalgte indbyggere i North
Carolina.  Forskerne har særlig interesseret sig for tre typer af barndomsbegivenheder: For det første
om en af forældrene døde, inden barnet blev 10 år. For det andet om forældrene blev skilt, ligeledes
inden barnets 10. år, og for det tredie om en af forældrene fik en psykisk lidelse.

Måske lidt overraskende så det ikke ud til, at dødsfald hos en af forældrene inden 10 års alderen
gjorde barnet mere sårbart med hensyn til at udvikle psykiske lidelser senere i livet. De, der inden 10
års alderen havde oplevet, at faderen eller moderen fik en psykisk lidelse, var derimod mere
disponerede end andre for at udvikle en depression - men som forfatterne siger, er det ikke godt at
vide, om denne sammenhæng skyldes den psykiske påvirkning,

eller om der er tale om arvelige anlæg, der går videre til børnene.
Mest slående var det dog, at de mennesker, der inden 10 års alderen havde oplevet,
at forældrene var blevet skilt, senere i livet udviste en større tilbøjelighed til
at udvikle en række forskellige psykiske lidelser, herunder alkoholisme.

Skilsmisse i børnefamilier kan altså koste dyrt i form af en større risiko for psykiske lidelser
hos børnene, når de bliver voksne. Denne risiko kan dog formodentlig nedsættes ved at tilbyde
både forældre og børn psykologisk hjælp under en skilsmisse-situation.
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Skilsmissebørn betaler prisen (1992, 1(1))
En stor repræsentativ undersøgelse i USA omfattende mere end 17.000 børn og unge
under 18 finder betydelig problemophobning hos skilsmissebørn.

Børn, der lever sammen med en enlig mor eller med mødre og stedfædre,
har meget større sandsynlighed for at måtte tage et skoleår om eller for at blive smidt ud af skolen.
De har haft flere følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer og en dårligere sundhedstilstand
end børn, der lever sammen med begge deres biologiske forældre. Skilsmissebørnene har også en
forhøjet risiko for at blive udsat for ulykker, kvæstelser og forgiftninger. De børn, der lever sammen
med enlig mor, har forhøjet risiko for at udvikle astma. Undersøgelsen giver samme billede som de
fleste andre undersøgelser inden for skilsmisseområdet, men resultaterne har en usædvanlig vægt
på grund af undersøgelsens omfang, dækning og kvalitet i øvrigt.

(Kilde: D.A. Dawson (1991). Family Structure and Children's Health and Well-being.
 Journal of Marriage and the Family, 53, (3), 573-584)



En skilsmisse kan måske ødelægge børnenes liv 25 år senere.
Det viser en amerikansk undersøgelse foretaget af psykologen Jane Wallerstein:
"Fraskilte forældre elsker at bilde sig selv ind, at børnene også bliver mere lykkelige,
hvis de selv bliver mere lykkelige. Men det er en myte", siger Jane Wallerstein.

Hun har fundet ud af, at de dybeste sår fra skilsmissen først springer op i voksenalderen.
Hun har fulgt 131 skilsmissebørn siden 1971, og i dag er kun 40 procent af dem gift
og 38 procent har taget en videregående uddannelse.

 I en kontrolgruppe med børn fra intakte familier er tallene henholdsvis 63 og 70 procent.
Årsagerne er i følge skilsmissebørnene, at de blev tilkendt et for stort ansvar for forældres
og søskendes velvære, og at de tilbragte alt for meget tid uden forældrenes overvågning.

Kilde: H. Høeg, B.T, Kun for Kvinder, 14
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Spiller børn nogen rolle
for udsigterne for andengangs ægteskaber? (1994, 3(4))
En amerikansk sociolog, Howard Wineberg, har for nylig gennemgået nogle statistikker
vedrørende varigheden af andengangs ægteskaber og forekomsten af børnefødsler inden
og efter indgåelsen af andengangs ægteskaberne. Han er i den forbindelse kommet frem til
to simple lovmæssigheder i dette statistiske materiale.

For det første - og ikke særligt overraskende - er der en klar tendens til færre skilsmisser
i andengangs ægteskaberne, hvis det nye par får et eller flere børn sammen. Det kan selvfølgelig være,
fordi barnet eller børnene i sig selv styrker sammenholdet; men det kan også være, fordi de par, der
har det bedst sammen, også har mest lyst til at sætte børn i verden sammen.

For det andet og måske lidt mere nedslående fandt Wineberg ud af, at de andengangs ægteskaber,
hvor kvinden medbragte et barn fra et tidligere forhold, havde en noget ringere “overlevelsesevne”
end de andengangs ægteskaber, hvor kvinden ikke havde medbragte børn.

Den sidstnævnte lovmæssighed gælder dog kun med tre vigtige modifikationer. For det første var det
kun i den første 5-års periode i det nye ægteskab, at der var en forhøjet skilsmisserisiko på grund af
medbragte børn. For det andet var det især medbragte børn i skolealderen (altså børn over 7-8 års
alderen), der svækkede holdbarheden af andengangs ægteskabet, mens yngre børn ikke spillede en
nær så stor rolle. De mindre børn har formodentlig haft lettere ved at vænne sig til den nye far eller
mor, og har måske også lettere overvundet savnet af den mistede far eller mor.

Endelig var det interessant nok kun børn født i et tidligere ægteskab og ikke børn født i perioden
imellem de to ægteskaber, der kunne medføre en svækkelse i det nye ægteskab. At børn “født uden
for ægteskab” gennemsnitligt giver bedre trivsel i et andengangs ægteskab end børn fra førstegangs
ægteskabet tyder på, at netop forholdet til den mistede far eller mor for de sidstnævnte kan være et
langvarigt problem i det nye forhold - og dermed formodentlig også for holdbarheden af andengangs
ægteskabet.

Referat: Thomas Nielsen. Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.
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Fælles forældremyndighed er et godt arrangement
for dem, der aktivt selv vælger og evner det (1994, 3(5))
Fælles forældremyndighed er på 8 år blevet meget udbredt i Danmark, idet det vælges
af 60% af alle ugifte par. For øjeblikket diskuteres endog, om fælles forældremyndighed
skal tildeles automatisk til alle nybagte forældre, der ikke er gift.

Fortalerne fremhæver, at fælles forældremyndighed 1) medvirker til at bevare kontinuiteten i den
omsorg og kærlighed, som børn har brug for fra begge forældre, 2) udvider børnenes sociale netværk,
3) forøger den sociale stimulation, som børnene modtager, 4) forsyner dem med positive
rollemodeller og 5) giver begge forældre den tilfredsstillelse det er at være forældre, mens de byrder,
der er forbundet med at være eneforældre reduceres, ligesom de forstyrrelser og problemer, der er
knyttet til faderfravær og at bo hos en eneforsørger, kan undgås.

Modstanderne har derimod argumenteret for, at 1) fælles forældremyndighed skaber
loyalitetskonflikter og forhindrer børn i at nyde stabile familiemæssige omgivelser, 2) forstyrrer den
hovedansvarlige forældre i at tage de nødvendige beslutninger, 3) forværrer forældrenes konflikter
efter skilsmisse, 4) intensiverer tilknytningsbåndene mellem forældrene, hvad der gør den
følelsesmæssige skilsmisse vanskeligere og 5) udsætter børnene for en kontinuerlig fjendtlighed
mellem forældrene, som kan fremskynde følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Center for
kvindeforskning ved Aarhus Universitet har endvidere peget på, at fælles forældremyndighed kan
sikre voldelige mænd en fortsat mulighed for at kontrollere deres mishandlede familie.

To amerikanske forskere, Jessica Pearson og Nancy Thoennes, genanalyserede fire tidligere
undersøgelser om ordninger efter samlivsophør med henvisning til, at man i de enkelte undersøgelser
har så få tilfælde med fælles forældremyndighed, med fædre som forældremyndighedsindehavere og
med deleordninger, at den statistiske bearbejdning blev meget usikker. Ved at kombinere ensartede
undersøgelser bliver datasikkerheden for de “sjældne” arrangementer meget bedre.

Deres analyse viste, at fælles forældremyndighed (og især deleordninger) var blevet valgt af de bedre
økonomisk stillede forældre. Disse var bedre i stand til at samarbejde i tiden efter skilsmissen. De
fastholdt en høj besøgsfrekvens og et større engagement i børnenes opdragelse. Disse forældre
forblev samarbejdsvillige og positive over for deres eks-partner som forældre. De følte sig endvidere
mindre tyngede, hvis barnet boede hos dem. Regelmæssige besøg betød god tilpasning hos børnene.

Fælles forældremyndighed (og især deleordninger) var godt for forældrene og børnene.
Det overraskede forskerne, at arrangementerne også fungerede godt for de mange par, som
oprindeligt var tøvende og ønskede en traditionel eneforældremyndighed. Trods uenighed om, hvem
der skulle have forældremyndigheden og omfanget af besøg, lykkedes det for mange par igennem
rådgivning at løse deres uenighed.

På den baggrund konkluderer forfatterne, at det må være en vigtig opgave rutinemæssigt
at udbrede pålidelige oplysninger om fælles forældremyndighed til par i skilsmisse og opmuntre
forældre til at overveje fælles forældremyndighed, også selv om de fra starten er helt uinteresserede.
Det er i øvrigt interessant, at tilfredsheden var ensartet fordelt ved de forskellige arrangementer, og at
børnenes tilpasning ikke afhang af arrangementets art, men af besøgshyppighed, stabilitet,
tilknytning og om der var få konflikter mellem forældrene. Fælles forældremyndighed skaber på
ingen måde en masse ekstra uenighed - og når forældrene ændrer deres arrangement, fastholder de det
fælles forældreansvar frem for at få eneforældremyndighed.



En anden, ny undersøgelse af amerikaneren Joyce Arditti, der sammenligner fædre med og uden
fælles forældremyndighed, bekræfter Pearson og Thoennes på en række væsentlige punkter: fædre
med fælles forældremyndighed har mere kontakt med deres børn, de er mere tilfredse med
arrangementet og de er bedre i stand til at støtte børnene på baggrund af deres egen uddannelse og
økonomi. Endvidere føler de sig tættere knyttet til deres børn. Et eventuelt højt konfliktniveau under
skilsmissen havde ingen betydning for samarbejdet senere.

Ask Ellkit ,
Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.
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Fædres involvering i børnene efter skilsmisse (1994, 3(5))
Forskningen har vist, at skilsmisse kan være en ekstremt belastende periode for mange børn.
Selv om de fleste børn til sidst tilpasser sig den nye situation, er der et betragteligt mindretal,
der lider under det i en årrække. Forskningsmæssigt er det endnu usikkert, hvilke faktorer der
bidrager til børnenes problemer. På ét område er resultaterne dog klare: fædres fortsatte involvering i
deres børn efter en skilsmisse er af stor betydning for børnenes tilpasning og velfærd. Undtagen i de
tilfælde, hvor faderen er meget umoden eller psykisk syg, og i de tilfælde hvor konflikterne mellem
forældrene er meget voldsomme.

To amerikanske forskere, Constance Ahrons og Richard Miller, fulgte 64 skilte par,
hvor moderen havde forældremyndigheden alene, gennem fem år. De fandt et forholdsvis højt
kontaktniveau, idet 75% af børnene besøgte deres far mindst to gange om måneden 5 år efter
skilsmissen. Kunne forældrene samarbejde og begrænse deres konflikter, betød det langt mere
kontakt mellem børn og fædre.

Efter skilsmissens andet år betød konfliktniveauet ikke så meget for den fortsatte kontakt.
Yngste barns køn og alder, evt. nyt ægteskab, faderens uddannelse og den geografiske afstand
påvirkede ikke faderens involvering. To år efter skilsmissen er der foregået en stabilisering, og det
etablerede kontaktniveau fortsætter.

Kvindernes vurdering af, hvor god relationen til eksmanden var, havde langt større betydning
end mændenes tilsvarende vurdering, for fædrenes involvering i og kontakt med børnene.
Dette indikerer, at mødrene er en slags “portvogtere” for børnene og i et vist omfang
kan kontrollere og regulere forholdet mellem børn og fædre.

Ahrons og Miller peger på tidlig rådgivning for de skilte par, og at forældrene undervises
i at anvende problemløsningsteknikker, som de kan anvende ved fremtidige konflikter.

En anden amerikansk forskergruppe, ledet af Joseph Healy,
undersøgte 121 skilsmissebørns tilpasning de to første år efter skilsmissen. Børnene boede
hos moderen, der havde forældremyndigheden. Healy-gruppen var særligt interesseret i,
hvilken betydning relationen til faderen havde for drenge og piger i forskellige aldre.



Hyppige besøg hos faderen bevirkede en langt større selvfølelse i tiden efter separationen hos
1) drenge, hos 2) de yngste børn (5-8 vs. 9-12 år) og hos 3) de, der var særligt knyttet til faderen.

For drengenes vedkommende viste det sig, at hyppige og regelmæssige besøg både gav sig udslag
i en højere selvfølelse og flere adfærdsproblemer (iflg. moderen). For pigernes vedkommende var
hyppige og/eller regelmæssige besøg forbundet med lav selvfølelse. Forklaringen herpå er iflg. Healy-
gruppen, at de hyppige besøg skaber eller forstærker konflikter for pigerne, idet pigerne, langt oftere
end drengene, i samspillet med faderen medbringer en følelse af forkastelse, som de har overtaget fra
moderen enten som en direkte tilskyndelse eller via identifikation med hende. Faderen ses som en
slags fjende eller i det mindste moderens fjende.

For begge køn til sammen betød hyppige besøg færre adfærdsproblemer,
når besøgene vel at mærke var regelmæssige. Hvis besøgene forekom uregelmæssigt,
steg antallet af adfærdsproblemer. Hvis der kun var få besøg, var der flere adfærdsproblemer, hvis
forældrene havde mange indbyrdes konflikter, men ikke, hvis de kun havde få konflikter. Tæthed i
forholdet mellem far og barn betød høj selvfølelse, men kun hvis forældrenes konfliktniveau var lavt.

Betydning af hyppige besøg kunne ses to år efter skilsmissen, bl.a. ved at nærhed mellem far og barn
betød færre adfærdsproblemer. Dette får forskerne til at konkludere, at nærhed har langtidsvirkninger
på børnenes adfærd, mens hyppighed og regelmæssighed i besøgene har mere umiddelbare virkninger.
Besøgsmønstret har forskellig virkning afhængig af alderstrin og køn. Det mest overraskende fund er
den gavnlige betydning af hyppige besøg hos faderen, når forældrene er dybt engageret i indbyrdes
konflikt.

Mens ovennævnte gruppe undersøgte personlighedsmæssige forhold hos børn efter skilsmisse,
studerede Lise Bisnaire og to kolleger, hvordan 77 børn fra 6-14 år klarede sig i skolen efter en
skilsmisse. Hos en trediedel daler deres indlæring betydeligt. Der er ingen enkeltfaktorer, der kan
forklare børnenes skolepræstationer, men de, der tilbragte meget tid sammen med begge deres forældre,
var bedst i stand til at fastholde deres niveau. Adgang til begge forældre virkede som en slags
beskyttelse, der sikrer en fortsat god skolemæssig tilpasning.

Ask Ellklit
Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.
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Enlige fædre er faktisk
ofte bedre forældre end enlige mødre (1995, 4(5))
Efter en skilsmisse får kvinden i 85% af tilfældene forældremyndigheden,
og mange anser en sådan traditionel disposition for at være det bedste for barnet.
En række mindre, udenlandske undersøgelser har vist, at fædrene var bedre forældre end mødrene,
men disse undersøgelser har haft en overrepræsentation af veluddannede og velstillede fædre
og har ikke undersøgt forældrenes psykiske sundhed.

På Socialforskningsinstituttet har Mogens Nygaard Christoffersen ledet en stor undersøgelse,
hvor man har sammenlignet sekshundrede børn, der boede hos deres mor, med et lignende antal,
der boede hos deres far.

Fædrenes økonomiske situation er gennemgående bedre end mødrenes:
Færre fædre er arbejdsløse, flere har en erhvervsuddannelse, og deres indtægt er betydeligt bedre. Det
giver fædrene en bedre udgangsposition for forældreskabet. Omfanget af personlige problemer er
også forskelligt hos de to køn: Kvinderne har 50% flere psykiske problemer og psykosomatiske
stress-problemer, såsom søvnproblemer og angstanfald, end mændene.

På baggrund af disse forhold er det interessant, at når barnet er hos faderen,
er der langt oftere fælles forældremyndighed; når faderen har forældremyndigheden, er der langt
oftere en deleordning, og det er langt sjældnere, at barnet overhovedet ikke har forbindelse med den
anden forældre. Fædrene er tilsyneladende langt mere samarbejdsindstillede end mødrene.

Hvad angår barnets trivsel fandt Nygaard Christoffersen, at barnet sjældnere blev slået
af den enlige far, at børnene sjældnere havde raserianfald, mareridt, angstanfald
og ondt i maven eller i hovedet, når det boede hos faderen.

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem forældrenes stress
og angst, hovedpine, ensomhed og aggressivitet hos børnene.

Undersøgelsen er den første, der på et stort undersøgelsesmateriale
viser kønsforskelle hos forældrene i opdragelseskompetence over børn i 3-5 års-alderen
og vil sandsynligvis vække betydelig opmærksomhed.

Ask EllKlit,
Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.

Christoffersen, M. N. (1995). En undersøgelse af fædre med 3-5 årige børn.
Oplæg  om enlige fædre på Nordisk Ministerråds konference:  Nordens Män, Stockholm, 27-28/4.



Livet med en stedfar:
Forskellige virkninger på piger og drenge (1994, 3(5))
Stadig flere bliver skilt, og stadig flere gifter sig igen efter en skilsmisse. Da børnene jo stadig
i de fleste tilfælde følger moderen, betyder det selvfølgelig, at et stort og stigende antal børn
vokser op med en stedfar i hjemmet. Og hvordan påvirker det så børnene?

Dette simple spørgsmål har fire amerikanske psykologer set på for nylig.
De fire psykologer kontaktede 136 familier, der havde et barn i 12 års alderen. Børnene var udvalgt
således, at halvdelen levede sammen med begge deres biologiske forældre, mens den anden halvdel
 i adskillige år havde levet sammen med deres mor og en stedfar. Da levevilkårene for de to
familiegrupper i det store hele var ganske ens, mente forskerne derfor, at de ved en sammenligning
af de to grupper af 12-årige kunne sige noget om virkningen af at leve med en stedfar.

Det viste sig, at der på en række områder var ganske tydelige forskelle mellem børnene
fra de to familiegrupper, og mere overraskende var det måske, at der i de fleste tilfælde var
ganske store forskelle på piger og drenge med hensyn til virkningen af at leve med en stedfar.

For eksempel var der forskel på børnenes tilfredshed med sig selv.
Selvtilfredsheden eller selvrespekten var gennemgående større hos børnene
fra de “almindelige” familier, men denne forskel viste sig næsten udelukkende at hidrøre fra drengene,
således at drenge med en stedfar gennemsnitligt havde en noget lavere selvtilfredshed end drenge
fra almindelige familier, mens der på dette område ikke var nogen forskel hos pigerne.

Når man så på børnenes trivsel i skolelivet med hensyn til, hvor populære de var
blandt kammeraterne, fandt man det modsatte. Her var der en ganske stor forskel for pigernes
vedkommende, således at piger fra hjem med en stedfar i gennemsnit var noget mindre “populære”
end piger fra almindelige hjem, mens der på dette område næsten ikke var nogen forskel
på drengene fra de to typer af familier.

Med hensyn til karakterer i skolerne var der til gengæld en stor forskel på drengene,
idet drengene med stedfædre gennemgående fik noget lavere karakterer end de andre drenge,

imens pigerne fra de to typer af familier klarede sig nogenlunde lige godt i skolen.
Børn fra hjem med en stedfar havde i gennemsnit lidt flere “psykiske problemer” (nervøsitet,
generthed, nedtrykthed, rastløshed m.m.) end børn fra de andre familier, men her var der ingen forskel
på piger og drenge, og forskellen var i øvrigt ikke særlig stor. Til gengæld var der en ganske stor
forskel med hensyn til adfærdsproblemer i skolen - ifølge lærernes oplysninger. Her viste det sig, at
børn fra hjem med stedfædre blev bedømt som mere urolige og forstyrrende - og det gjaldt langt mere
for drengenes end for pigernes vedkommende.

Referat: Thomas Nielsen.
Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Bronstein, P., Clauson, J., Stoll, M.F., and Abrams, C.L. (1993).
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Når børn har to fædre  (2001, 10(6))
Mens vi i den foregående artikel så på, hvad det betød for mænd at have børn
og have en god relation til børnene – ser vi her på den samme relation fra den modsatte,
dvs. børnenes, side.

To forskere fra Universitetet i Nebraska i USA, Lynn White og Joan Gilbreth, har som led i en
større langtids-undersøgelse over opdragelse og børnetrivsel i ca. 2.000 familier set nærmere på
spørgsmålet om, hvordan det går specielt for de efterhånden mange børn, der har ”to fædre”, i den
forstand at de til daglig lever sammen med en stedfader (eller papfar), mens deres egen far lever et
andet sted enten alene eller i et nyt parforhold.

For at studere dette spørgsmål nærmere udvalgte forskerne 189 børn (i 10-18 års alderen), der
opfyldte dette kriterium samt selvfølgelig det krav, at både de selv samt deres mødre, stedfædre og
rigtige fædre var villige til at deltage i undersøgelsen.

Denne undersøgelse omhandler dels en analyse af børnenes daglige trivsel, hvor man specielt så på
omfanget af psykiske problemer hos børnene. I det meste af den moderne forskning over psykiske
problemer hos børn bliver disse problemer opdelt i indre og ydre problemer. De indre problemer er
sådanne som nervøsitet, nedtrykthed, manglende selvtillid osv., der altså kun plager barnet selv i
dets indre følelsesmæssige liv. De ydre eller adfærdsmæssige problemer er sådanne som
aggressivitet, upålidelighed, forstyrrende adfærd osv., der udgør et problem for både barnet selv og
dets omgivelser.

Ved grundige interviews med både børnene selv og deres mødre fik forskerne indhentet et generelt
mål for omfanget af henholdsvis indre og ydre problemer hos alle de 189 børn i undersøgelsen.
Desuden interviewede man både børnene og deres forældre om omfanget og kvaliteten af kontakten
mellem hver af de tre forældre (moderen og de to fædre) og barnet. Der blev altså fundet et mål for,
både hvor megen tid barnet tilbragte sammen med sine tre forældre, samt et mål for, hvor positivt –
eller negativt – dette samvær som regel forløb.

Resultaterne af denne undersøgelse viste først og fremmest, at den af børnenes to fædre, der så
udpræget spillede en rolle for børnenes trivsel, var stedfaderen og ikke den biologiske far. Et dårligt
forhold til stedfaderen var især forbundet med mange indre psykiske problemer hos børnene, men
også med et større antal ydre adfærdsmæssige problemer. Hvad det sidste angår, var betydningen af
et dårligt forhold til stedfaderen lige så stor som et dårligt forhold til barnets egen mor.

Men når det drejede sig om de indre følelsesmæssige problemer hos børnene
 – angst, nervøsitet, nedtrykthed, etc. – så var forholdet til stedfaderen faktisk endnu mere
afgørende for børnene end forholdet til deres egen mor – og langt mere afgørende
end forholdet til de fraværende biologiske fædre.

Det bør dog tilføjes, at både omfanget og kvaliteten af forholdet til den biologiske far
langt fra var uden betydning, selv om denne betydning altså ikke var af nær samme størrelsesorden
som betydningen af forholdet til stedfaderen. Dels var der en sammenhæng mellem graden af kontakt
med den biologiske far og børnene, således at de børn, der så mest til deres biologiske far,
gennemgående trivedes lidt bedre end de, der sjældent eller aldrig så deres biologiske far. Og dels var
der en vis positiv effekt på børnenes effekt af en god relation til de biologiske fædre for den gruppe
af børnene, der relativt ofte så deres biologiske fædre, mens relationen til de mere fraværende
biologiske fædre betød mindre.



Forskerne noterer i denne sammenhæng, at det er interessant, at der ikke var nogen sammenhæng
i betydningen af de to fædre. Det var altså ikke således, at forholdet til stedfaderen var bedre
eller betød mere for børnenes trivsel, hvis børnene havde mindre kontakt med
 deres biologiske far eller omvendt.

Børn med to fædre kan altså udmærket
have glæde af begge fædre, uden at den ene behøver at ”stå i vejen for” den anden.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 (set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/
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 (1995, 4(2))
Erfaringer med fortsat forældreskab efter skilsmisse
I årene omkring 1980 blev skilsmisselovgivningen i en lang række nordamerikanske stater ændret,
og fælles forældremyndighed blev indført som en mulighed. Samtidig etablerede man en rådgivning,
hvor formålet er at løse konflikter mellem skilsmissepar, ved at en neutral 3. part søger at hjælpe
parret med at formulere deres egen aftale om forældremyndighed, ægtefællebidrag og bodeling. En
undersøgelse omfattende 178 personer udført af Bautz & Hill (1991) viste, at der var næsten dobbelt
så mange, der fik fælles forældremyndighed blandt de par, der anvendte rådgivning, sammenlignet
med dem der anvendte det traditionelle retssystem.

Forskningen synes nu i særlig grad at koncentrere sig om ordninger, hvor forældrene begge har del i
ansvaret for barnets opvækst, hvor de begge har en dagligdag sammen med barnet, og hvor
beslutninger vedrørende barnet træffes i fællesskab. Benjamin og Irving (1990) gennemførte en
undersøgelse i Toronto af 75 forældrepar og 51 enkeltpersoner (hvor den anden forælder ikke kunne
eller ville deltage i undersøgelsen), der praktiserede et fortsat fælles forældreskab efter skilsmisse.

83% af disse forældre blev karakteriseret som tilfredse og 17% som utilfredse. De tilfredse forældre
var i forhold til de utilfredse bl.a. karakteriseret ved, at de sjældent selv var skilsmissebørn, at de i
højere grad havde en positiv opfattelse af partneren inden ægteskabets opløsning, og at adskillelsen i
mindre grad havde haft negative virkninger på børnene. Generelt havde de et højere
uddannelsesniveau. Det fælles forældreskab var af disse forældre valgt i enighed af hensyn til
børnene, og advokater havde kun i mindre grad været involveret. Ca. 75% boede mindre end 8 km fra
hinanden og mange kun i kort gangafstand.

Hos godt 40% af de tilfredse forældre havde barnet ikke en primær bolig hos den ene, men boede på
skift hos dem begge. Kommunikationen forløb i en venlig atmosfære; forældrene kunne tale sammen
om andre ting end barnet, og børnene var mindre urolige i forbindelse med skift. De aftalte ordninger
holdt i lang tid, og forældrene havde indtryk af, at børnene var tilfredse.

Hos de utilfredse boede barnet i langt de fleste tilfælde hos den ene forælder. Kommunikationen
forløb dårligt, og den ikke samboende forælder frygtede i mange tilfælde helt at miste kontakten med
barnet. Ofte havde ordningerne hos disse forældre undergået talrige ændringer i tidens løb.



Tre andre undersøgelser har ifølge Kelly (1993) vist, at når fælles forældremyndighed
er en mulighed, er der en betydelig stigning i antallet af familier, hvor forældrene samarbejder.
Kelly fandt, at de fædre, der havde fælles forældremyndighed, gennemsnitligt var sammen med
deres børn 30% af tiden. Et typisk mønster for samvær var hver torsdag med overnatning
og hver anden weekend fra fredag til søndag aften eller mandag morgen.

Kelly gør opmærksom på, at mødres angst og depression på separationstidspunktet
kan have stor betydning for børnenes følelsesmæssige tilstand flere år senere, og det synes ifølge
Kelly klart, at mødre med eneforældremyndighed har stor indflydelse på far-barn forholdet efter
skilsmisse. Jo bedre moderen fungerer følelsesmæssigt ved begyndelsen af skilsmisseprocessen,
des mindre fjendtlighed føler hun over for faderen flere år senere.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
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Skilsmissebørn i Skandinavien (1995, 4(3))
Tidligere, især amerikanske, undersøgelser har tegnet et temmelig dystert billede af skilsmissebørn
(se bl.a. Forskningsnyt, 1993 nr. 1 og 2): Skilsmissebørn har flere psykiske problemer end andre
børn, skilsmissebørn har en øget risiko for at blive psykiatriske patienter, skilsmissebørn klarer sig
dårligere i skolen, o.lign.

Nu viser en svensk doktordisputats fra 1993 skrevet af Marie Wadsby,
at det næppe ser så galt ud for skandinaviske børn. Marie Wadsbys afhandling baserer sig på
undersøgelsen af 110 familier med 183 børn under 18 år, der i året mellem 1987 og 1988 ansøgte om
skilsmisse ved retten i Linköping. Som kontrolgruppe udvalgtes tilfældigt en gruppe på 300 børn fra
intakte familier. Forældrenes sociale og økonomiske baggrund modsvarede fordelingen i befolkningen
som helhed.

Børn og forældre blev interviewet i forbindelse med forældrenes skilsmisse
og to år senere med det formål at afdække eventuelle adfærdsmæssige forstyrrelser
og symptomer på psykiske problemer hos børnene. Det blev endvidere undersøgt, om en række
specifikke faktorer som f.eks. alkoholmisbrug og psykiske problemer hos forældrene spillede en
rolle i forbindelse med adfærdsmæssige og psykiske forstyrrelser hos børnene.

Børnenes selvbillede blev kortlagt og deres skolepræstationer vurderet
ed en afsluttende karakter fra grundskolen samt ved spørgeskemaer til lærerne.

Interviews med børnene skulle desuden kaste lys over børnenes reaktion på
og erfaring med skilsmissen. Årsagen til skilsmissen blev undersøgt sammen med forskellighederne i
fædrenes og mødrenes oplevelse af de forandringer, der var en konsekvens af skilsmissen.



Forekomsten af adfærdsmæssige forstyrrelser og symptomer på psykiske problemer hos børn fra
skilte familier var som helhed den samme som hos børn fra intakte familier. Både på selve
skilsmissetidspunktet og to år senere. Dog så drenge, der på skilsmissetidspunktet var yngre end 5
år, ud til at udgøre en særlig sårbar gruppe. To år efter skilsmissen havde denne gruppe af drenge det
psykisk dårligere end andre skilsmissebørn.

Børn i alderen 7-12 år var den gruppe af børn, der umiddelbart reagerede stærkest på skilsmissen.

Hvilke skilsmissebørn,
er særligt udsatte for at få psykiske problemer?
Det er børn fra familier med alkoholmisbrug, og familier, hvor en eller begge forældre havde psykiske
problemer. Eller børn fra familier, som havde været igennem en følelsesmæssigt meget opslidende
skilsmisse. En sådan følelsesmæssigt meget opslidende skilsmisse viste sig at være afgørende
til forudsigelse af især yngre drenges psykiske velbefindende på skilsmissetidspunktet.

Skilsmissebørns selvbillede var hverken ringere eller bedre end det selvbillede,
børn fra intakte familier havde. Heller ikke mht. akademiske præstationer var der forskel
på de to grupper af børn.

Børnene gjorde sig generelt langt flere tanker om skilsmissen, end forældrene var klar over,
og accepterede skilsmissen langt mindre, end forældrene troede. Resultaterne af undersøgelsen
indikerede en stor mangel på information og kommunikation om skilsmissen
imellem børn og forældre.

Undersøgelsens hovedkonklusion er,  at det psykiske velbefindende hos skilsmissebørn
på skilsmissetidspunktet og to år senere, ikke afviger fra det psykiske velbefindende hos bør
 fra intakte familier. Specifikke faktorer, som påvirker forholdene før, under og efter skilsmissen,
spiller en rolle for barnets psykiske velbefindende i højere grad end selve bruddet.
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Når børn overværer forældrenes skænderier (1998, 7(1))
Mary O’Brien fra New Yorks Universitet har med sammen fire kolleger studeret, hvilken betydning
det har for skolebørnene, hvis de oplever voldsomme skænderier mellem forældrene.

De fem forskere fik en stor gruppe skolebørn til at udfylde et spørgeskema om deres oplevelse
af forældreskænderier i hjemmet og om dem selv. Desuden blev børnenes mødre interviewet
om, hvad de mente deres børn havde overværet af skænderier, samt om børnenes adfærd
i det daglige. Endelig udfyldte børnenes klasselærer et spørgeskema om børnenes adfærd
og psykiske problemer i skoletiden.

Ud fra børnenes egne oplysninger og deres mødres oplysninger sammensatte man et mål
for den formodede grad af “oplevet skænderi i hjemmet”. De børn, der scorede højst på dette mål,
adskilte sig på adskillige punkter fra andre børn. I deres selvbeskrivelse røbede de
en mere negativ selvopfattelse end andre børn.

De havde altså mindre selvværd. I mødrenes beskrivelse blev de skænderi-ramte børn
beskrevet som mere urolige og mere præget af “ydre” adfærdsproblemer som at lyve, stjæle
 og - især - selv at opføre sig aggressivt både overfor forældre og søskende. I lærernes beskrivelse af
børnene blev de dog ikke beskrevet som mere aggressive end andre børn (det var åbenbart kun
hjemme, de opførte sig mere aggressivt), men lærerne bedømte børnene som mere angste og
nedtrykte end andre børn.

Det viste sig i øvrigt, at de børn, der forsøgte at blande sig i forældrenes skænderier - eller som lod
sig trække ind i skænderierne af forældrene - tog mere skade på alle tre punkter end de børn, der
typisk reagerede på forældrenes skænderier ved at fjerne sig fra de aggressive forældre. Den
sidstnævnte måde at reagere på havde tilsyneladende dog også en væsentlig omkostning: De børn,
der typisk reagerede med “flugt” fra ufreden, oplevede mindre kærlig kontakt med forældrene
udenfor de ufredelige episoder.
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Stærke følelser forøger risikoen for en skilsmisse (1997, 6(3))
En omfattende amerikansk tvillingeundersøgelse har tidligere vist, at enæggede tvillinger
er forbløffende ens med hensyn til styrken af positive og negative følelser
 - og meget mere ens end tveæggede tvillinger.

Hvis den ene enæggede tvilling har stærke positive følelser, har den anden det også,
 og tilsvarende med negative følelser. Det tyder altså på, at styrken  af de positive
og de  negative følelser i vid udstrækning er arveligt bestemt.

Men der er ingen sammenhæng imellem styrken af de positive
og de negative følelser. Man kan altså udmærket have både stærke positive
og stærke negative følelser, eller stærke følelser på det ene område og svage på det andet
 - eller svage følelser på begge områder.

Nu viser en ny undersøgelse af de samme tvillinger, at der er en nær sammenhæng
mellem styrken af de positive og de negative følelser og hyppigheden af skilsmisser.

Alle de voksne tvillinger i undersøgelsen blev bedt om at gøre rede for deres ægteskabelige
livshistorie, og det viste sig, at både de der have stærke positive følelser og de der havde stærke
negative følelser oftere end andre havde været ude for skilsmisse. Den allerhøjeste hyppighed af
skilsmisse optrådte således i gruppen, der havde både stærke positive og negative følelser.

At stærke positive følelser kan øge risikoen for skilsmisse kan selvfølgelig bero på, at en person der
let lader sig rive med af den positive oplevelse af en ny og heftig forelskelse, lettere vil lade sig skille
fra sin tidligere ægtefælle.

Og forbindelsen mellem stærke negative følelser og skilsmisse kan
 - måske endnu lettere - forklares med, at den der reagerer med stærke negative følelser
overfor sin ægtefælle hurtigere vil trække sig ud af forholdet.

En tredje egenskab, der var forbundet med skilsmissehyppigheden,
var karaktertrækket “selvbeherskelse”, der selvfølgelig gav en lavere hyppighed af skilsmisse.
Der var dog selvfølgelig også andre psykologiske egenskaber, der var forbundet med skilsmisse,
uden at det nødvendigvis havde noget med arvelige  eller tillærte forhold at gøre.
Det gjaldt f.eks. følgende faktorer:

Dominans, altså tendensen til at dominere og bestemme over andre,
var forbundet med højere skilsmissehyppighed hos både mænd og kvinder.

Stræbsomhed, altså tendensen til at stræbe højt i tilværelsen,
var forbundet med flere skilsmisser for kvinder, men ikke for mænd.

Også aggressivitet var kun forbundet med større skilsmissehyppighed,
når det optrådte hos kvinder, men ikke hvis det var mændene der var aggressive.

Endelig var der to egenskaber, som hos både mænd og kvinder var forbundet med færre skilsmisser:

A) tendensen til at frygte for ubehagelige begivenheder i fremtiden, og
B) konservatisme på familieområdet,  altså det at være tilhænger af kernefamilien som livsform.
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Hvad sker der i kroppen under et skænderi? (1995, 4(4))
De fleste kender fornemmelsen af anspændelse og uro i kroppen under et skænderi med partneren.
Og nu har et forskerhold i USA direkte studeret de kropslige reaktioner under skænderier. Forskerne
havde overtalt 90 næsten nygifte par til at lade sig “indlægge” på et hospital i én dag til
undersøgelsen. Ved undersøgelsen havde både manden og kvinden fået anbragt en lille kanyle i en
blodåre. Kanylen var forbundet med en lang tynd slange, der gik ind bag en skærm, og her sad en
medarbejder og kunne tappe en blodprøve på bestemte tidspunkter. De to ægtefæller sad ved et bord
sammen med forsøgslederen, der først interviewede dem om, hvad de var uenige om, og derefter - på
et bestemt tidspunkt - satte dem til at diskutere det, de var allermest uenige om. I langt de fleste
tilfælde fik man på den måde startet et regulært, men dog som regel nogenlunde behersket skænderi
mellem ægtefællerne. Selv om skænderiet ikke gik så vildt til, viste blodprøverne alligevel, at der var
en stor stigning i stress-hormonerne (især adrenalin) samt et fald i kønshormonerne.
 På den måde kan skænderier give større risiko for sygdom og mindre lyst til sex.
.
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Høj Stress efter opløsning af et parforhold (1999, 8(4))
Af de cirka 30.000 psykologiske forskningsrapporter, der offentliggøres hvert år,
er det meget få – blot et par håndfulde – der handler om kærlighedslivet. Det er egentlig forbløffende,
fordi der ellers næppe er tvivl om, at kærlighedslivet er noget af det, der interesserer almindelige
mennesker allermest. Det fremgår jo bl.a. af den kendsgerning, at en meget stor del af film og
skønlitteratur netop handler om kærlighedslivet.

Det kan være, at de psykologiske forskere mener, at de skønlitterære forfattere er meget bedre til at
beskrive kærlighedslivet end de mere prosaiske forskere er i stand til. Og det er formodentlig også
rigtigt, når det gælder en dybtgående beskrivelse af et enkelt kærlighedsforløb. Men de forskellige
skønlitterære forfattere beskriver jo menneskets kærlighedsliv på så mange forskellige måder, at man
ikke kan vide, hvilken af disse beskrivelser, der bedst svarer til det ”almindelige” eller
”gennemsnitlige” kærlighedsliv. Hvis vi vil vide noget om det – altså hvad der i almindelighed
karakteriserer menneskenes kærlighedsliv – er vi alligevel nødt til at forlade os på den systematiske
forskning, der kan sige noget om, hvad der kendetegner kærlighedslivet hos store grupper af
almindelige mennesker.



Et eksempel på en sådan nyere udforskning af visse sider af kærlighedslivet er en undersøgelse af
Susan Sprecher fra Universitetet i Illinois i USA. Susan Sprecher har sammen med fire – kvindelige –
kolleger kontaktet 257 unge mænd og kvinder, som alle var udvalgt af større grupper, fordi de kunne
fortælle, at de inden for det sidste halve års tid havde oplevet en opløsning af et parforhold.

Grunden til denne udvælgelse af de 257 undersøgte personer var, at de fem kvindelige forskere
specielt ville undersøge, hvorledes et brud i et parforhold kunne skabe langvarig stress hos partnerne
i de opløste parforhold, og mere specielt ville de fem forskere studere, hvad det var for nogle
egenskaber ved parforholdet og dets opløsning, der bestemte hvor meget – og hvor langvarig – stress
der opstod efter adskillelsen.

For at belyse disse spørgsmål lod forskerne de 257 personer udfylde en række spørgeskemaer,
der bl.a. handlede om starten på det senere opløste parforhold, om hvorledes parforholdet havde
været inden opløsningen, om hvilke former for tilknytning de pågældende havde haft til deres
partner, om hvordan parforholdet var blevet opløst – herunder hvem der særligt havde taget initiativ
til opløsningen af parforholdet – samt endelig et spørgeskema om hvor meget stress de pågældende
oplevede dels lige efter opløsningen af parforholdet og dels på det nuværende tidspunkt, som i
gennemsnit var fire måneder efter opløsningen af parforholdet. ”Stress” i denne undersøgelse dækker
over alle negative ubehagelige følelser som sorg, angst, vrede, nedtrykthed, jalousi, osv.

Resultaterne viste dels, at kvinderne i gennemsnit havde oplevet væsentligt mere stress efter
sammenbruddet i parforholdet end mændene. Det gjaldt dog især lige efter bruddet; fire måneder
senere var kvindernes stress faldet noget mere end mændenes, så der nu ikke længere var den store
forskel i stress-tilstanden hos de to køn. Det ser altså – kort sagt – ud til, at kvinderne gennemgående
reagerer mere heftigt på en opløsning af et parforhold, men også at de gennemgående kommer sig
hurtigere end mændene.

Det er i øvrigt interessant, at resultaterne viste, at kvinderne oftere end mændene havde taget
initiativet til at opløse parforholdet; men også at kvinderne hyppigere end mændene mente, at det
var deres partners skyld, at de havde måttet opløse parforholdet, fordi mændene ikke ville opføre sig
på en måde, som de kunne tolerere i det lange løb.



Om ”måden” at være tilknyttet sin partner
deler psykologer nu om dage vore relationer til vores partner i kærlighedslivet i tre grupper:

1) de Trygt tilknyttede,
der er præget af en positiv forventning til
både ens egen og partnerens villighed til at forblive i parforholdet.

2) de Nervøst tilknyttede,
der er prægede af en nagende usikkerhed om partnerens villighed til at forblive i parforholdet.
Denne gruppe kan videre deles i de, der reagerer på deres nervøsitet med at trække sig væk
 fra partneren, og de, der reagerer på nervøsiteten ved at vogte nidkært over partneren.

3) De Svage eller ”kun med en stor afstand”  tilknyttede,
som betegner de, der gennemgående holder deres partnere ikke så lidt på afstand,
fordi de har svært ved overhovedet at knytte sig særlig nært til andre mennesker generelt.

I denne amerikanske undersøgelse var der næsten nøjagtigt lige mange trygt eller svagt tilknyttede
hos de to køn, mens der blandt de nervøst tilknyttede var en klar overvægt af kvinder.

Denne opdeling i de tre former for tilknytning har vist sig
at have en stor betydning for graden af stress efter parforholdets opløsning.
De, der havde en tryg ”tilknytnings-stil”, havde en grad af stress, der var på niveau med
gennemsnittet for hele gruppen. Men de, der havde en svag tilknytnings-stil, havde oplevet meget
mindre stress; mens de, der havde en nervøs tilknytnings-stil, havde oplevet meget mere stress end
gennemsnittet. Og det gjaldt i nøjagtig lige høj grad for både mænd og kvinder.

Andre resultater viste – som man kunne vente – at de mest stressede var de,
som havde oplevet den største tilfredshed i parforholdet og de, som havde følt sig mest bundet
til deres partner. Og endelig var det selvfølgelig de, der ikke selv havde ønsket eller taget initiativ
til opløsning af parforholdet, der led mest af stress bagefter.

Men interessant nok var det kun lige efter parforholdets opløsning,
at de forladte led mest af stress. Fire måneder senere var stress-tilstanden næsten lige stor
hos dem, der havde forladt deres partnere, som hos dem, der var blevet forladt.

Et andet lidt overraskende resultat var, at det lige efter bruddet tilsyneladende ikke spillede nogen
rolle for graden af stress, om parforholdet havde været kortvarigt eller langvarigt. De, der havde
været i parforholdet i få måneder led gennemsnitligt lige så meget af stress som de, der havde været i
et årelangt parforhold.

Men fire måneder efter parforholdets opløsning var billedet et helt andet:
 Nu var det langt mere de, der havde været i et langvarigt parforhold, der stadig led under
”adskillelses-stress”, mens de, der havde været i et kortvarigt parforhold, i langt højere grad var
kommet sig efter adskillelsen.
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Mandlig vredladenhed
kan ødelægge parforholdet - og deres helbred (1996, 5(4))
To psykologer fra Ohio University i USA har fulgt 53 nygifte ægtepar i tre år.
Ved den første undersøgelse lige efter vielsen blev begge ægtefæller interviewet og bedt om at
udfylde forskellige spørgeskemaer, således at man på denne baggrund kunne “måle” deres personlige
karaktertræk på en lang række områder. Derefter blev de 53 ægtepar fulgt i de efterfølgende tre år,
således at man én gang hvert år interviewede dem vedrørende deres trivsel og tilfredshed i
ægteskabet.

Det viste sig, at der var én af de personlige egenskaber hos ægtefællerne på det tidspunkt, hvor de
blev viet, der med næsten uhyggelig præcision kunne forudsige, hvor godt eller dårligt det ville gå
senere i ægteskabet. Det var mandens grad af vredladenhed. Ægtepar, hvor mandens personlighed var
præget af en høj grad af vredladenhed, udviste i gennemsnit en stærkt nedadgående kurve i de tre
efterfølgende år med hensyn til ægteskabelig trivsel, både set fra mandens og fra hustruens side.

Der var ikke andre karaktertræk hos hverken mændene eller kvinderne, der med tilnærmelsesvis så
stor præcision kunne forudsige, hvor godt eller dårligt det ville gå i de følgende år med hensyn til den
ægteskabelige trivsel. Dette resultat er særligt interessant på baggrund af andre nye undersøgelser,
der viser, at netop denne psykologiske egenskab hos mænd, altså en høj grad af vredladenhed, også
kan forudsige noget helt andet, nemlig i hvor høj grad manden har udsigt til at dø af en hjertesygdom
senere i livet.

Man har tidligere ment, at denne sammenhæng mellem vredladenhed og hjertesygdom
beroede på en direkte fysiologisk virkning på hjertet af den høje grad af vredladenhed, der på mange
måder kan gøre livet surt for hjertevirksomheden. Men nu mener de to psykologer fra Ohio, at en del
af forklaringen på sammenhængen mellem vredladenhed og hjertesygdom også skal søges i den
ægteskabelige sfære. For så vidt vredladenheden kan “ødelægge” ægteskaber, kan denne forstyrrelse
give en større risiko for kronisk dårlig kontakt mellem ægtefællerne og for efterfølgende skilsmisse og
ensomhed. Og netop kronisk dårlig kontakt og kedsomhed har hver for sig vist at kunne føre til øget
risiko for hjertesygdom, så de to forskere har nok ret i, at forbindelsen mellem vredladenhed og
hjertesygdom i nogen grad kan gå gennem ødelagte ægteskaber.

Heldigvis har man nu om dage udviklet nye psykologiske metoder,
som ganske effektivt kan afhjælpe “svær vredladenhed” hos både mænd og kvinder.
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Konflikter mellem arbejde og familieliv (1996, 5(5))
Nogle mennesker har let ved at få arbejde og familieliv til at passe godt sammen; enten holder de
arbejde og familieliv tilpas adskilt, så at der ikke opstår problemer mellem disse to områder af
tilværelsen, eller også formår de at “sammenføje” deres arbejde og familieliv på en gnidningsfri måde.

Men det er langt fra alle, der er så heldige. Mange mennesker døjer med mere eller mindre alvorlige
konflikter mellem disse to områder af tilværelsen, således at de ofte må vælge mellem at tage hensyn
til enten familien eller arbejdet på en sådan måde, at hensynet til det ene vil gå ud over det andet.
Dermed skabes problemer enten i arbejdslivet eller i familielivet - eller begge steder.

Denne sidstnævnte gruppe lider af såkaldte arbejds-familiekonflikter, og nu har tre forskere fra Iowa
University set nærmere på, hvad disse arbejds-familiekonflikter betyder for den enkeltes generelle
stress-tilstand og for det ægteskabelige samliv.

De tre forskere overtalte 337 ægtepar til at deltage i undersøgelsen. Det gjaldt for alle disse 337
ægtepar, at begge ægtefæller havde et arbejde, og at der var to hjemmeboende skolebørn i familien.
Cirka en tredjedel af familierne var landbofamilier, mens resten var byboere. Forældrene var i
gennemsnit 41 år gamle. Alle de 674 forældre udfyldte en række spørgeskemaer,
der skulle måle fem forhold i deres tilværelse:

1) Graden af konflikt mellem arbejde og familieliv.
2) Den generelle stress-tilstand i dagliglivet som helhed.
3) Graden og hyppigheden af skænderier med ægtefællen.
4) Graden og hyppigheden af “varmt samvær” med ægtefællen.
5) Den generelle ægteskabelige trivsel set fra den pågældendes side.

Analysen af de mange tal, der fremkom ved denne undersøgelse, viste en række interessante ting:
For det første gjaldt det både for kvinder og mænd, at en høj grad af arbejds-familiekonflikt førte til
mere stress i tilværelsen. Og mere stress i tilværelsen førte igen til flere skænderier og færre varme
kontakter med ægtefællen. Og endelig førte begge disse sidstnævnte ting til en oplevelse af dårlig
ægteskabelig trivsel i det hele taget.

Disse tre sammenhænge gjaldt altså for både mændene og kvinderne, men det er værd at nævne, at
specielt sammenhængen mellem indre stress og flere skænderier var endnu mere udtalt for kvindernes
end for mændene vedkommende. Hvad angår forbindelsen mellem stress og færre oplevelser af varm
kontakt med ægtefællen, var forbindelsen lige stærk for de to køn.

Herudover fandt forskerne, at de særlige konflikter mellem arbejde og familieliv ikke blot gav mere
stress hos den, der led af de pågældende konflikter; det førte også til mere stress hos deres
ægtefæller. Her var der dog en vis kønsforskel, idet det især var mændenes arbejds-familiekonflikter,
der smittede af på deres hustruers stresstilstand, mens kvindernes oplevelser af tilsvarende
konflikter ikke i samme grad gav øget stress hos deres ægtemænd.

Det er også interessant at bemærke, at der ikke var nogen sammenhæng mellem stresstilstanden hos
ægtefællerne og den ægteskabelige trivsel udover den sammenhæng, der opstod gennem flere
skænderier og færre varme kontakter. Hvis to ægtefæller er stressede på grund af deres arbejde,
skulle det altså ikke nødvendigvis give dårlig ægteskabelig trivsel, hvis blot de to ægtefæller kan
afholde sig fra at skændes med hinanden og herudover sørge for at opretholde den sædvanlige
hyppighed af “varme kontakter” i samlivet.



Iøvrigt var det, der betød mest for “ødelæggelsen” af den ægteskabelige trivsel pga. stress som følge
af arbejds-familiekonflikter, ikke - som man måske ville have ventet - den øgede hyppighed af
skænderier, men derimod den lavere hyppighed af varme kontakter. Ud fra denne undersøgelse ser
det altså ud til, at en nedgang i hyppigheden af varme kontakter mellem de to ægtefæller er et mere
alvorligt varsel om dårlig ægteskabelig trivsel end en stigning i antallet af skænderier.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Matthews, L. S., Conger, R. D. & Wickrama, K. A. S. (1996):
Work-Family Conflict and Marital Quality: Mediating Processes.
Social Psychology Quarterly 59 (1), 62-79.

Fritidsaktiviteter
kan tilfredsstille mange forskellige psykologiske behov (1995, 4(5))
Det er næppe tilfældigt, hvilken fritidsaktivitet vi hver især vælger. Der kan dels være
visse miljøfaktorer, der spiller en rolle: hvad har man lært at sætte pris på under opvæksten,
hvad man foretager sig med sine venner og familie i fritiden, hvad har man råd til og mulighed for osv.
Ud over disse ydre faktorer er der ingen tvivl om, at vi også vælger vore fritidsaktiviteter,
fordi de tilfredsstiller nogle psykologiske behov, uden at vi måske selv er helt klar over,
hvad det er for nogle behov.

For at finde ud af, hvad det overhovedet kan være for nogle psykologiske behov,
der gør sig gældende i forbindelse med valg af fritidsaktiviteter har to amerikanske psykologer,
Howard Tinsley og Barbara Eldredge fra universitetet i Illinois, USA, fået ca. 4000 personer til
at gøre rede for, hvad der for dem var den største glæde og det vigtigste psykiske udbytte
ved deres forskellige fritidsaktiviteter.

De mange forskellige besvarelser blev analyseret ved hjælp af en computer, og på den måde nåede de
to forskere frem til, at næsten alle fritidsaktiviteter kunne placeres i en af ti grupper afhængigt af,
hvilket af ti psykologiske behov en bestemt fritidsaktivitet først og fremmest kunne tilfredsstille.

Den første gruppe tilfredsstiller et psykologisk behov for at føle sig aktiv og vital. Hertil hører især
motionsprægede fritidsaktiviteter som jogging, svømning og cykling, men også jagt og golf.

Den anden gruppe fritidsaktiviteter tilfredsstiller behovet for at opleve noget nyt. Herunder optræder
især fritidsaktiviteter som hører til kategorien af rejseaktiviteter, både bil-, vandre-, og cykelture i
stadigt nye omgivelser.

Den tredie gruppe tilfredsstiller vores behov for menneskeligt samvær. Her optræder typisk
fritidsaktiviteter som dans, (amatør-)skuespil og sportsgrene, hvor gruppesammenholdet for nogle
kan være det afgørende som f.eks. fodbold (der for andre selvfølgelig tilfredsstiller andre
psykologiske behov som aktivitetsbehovet og det senere omtalte konkurrencebehov).

Den fjerde gruppe af fritidsaktiviteter har at gøre med det såkaldte “altruistiske behov”, dvs. behovet
for at gøre noget for andre, hjælpe de der er i nød og forbedre tilværelsen for andre. De
fritidsaktiviteter, der hører til denne fjerde gruppe, er især omfattet af begrebet hjælpearbejde af
enhver art, altså frivillig deltagelse i forskellige organisationer eller grupper, der gør noget for andre.



Den femte kategori af fritidsaktiviteter er knyttet til behovet for “sanselige glæder”.
Det kan selvfølgelig være at lytte til musik og at se film og underholdende TV samt at drikke
eller (desværre) at tage stoffer for at opnå sanselige fornøjelser. Folk, der har et særligt stort behov
for “stærke sanselige oplevelser”, siges også at have et stort behov for “spænding i tilværelsen”,
de vælger ofte drabelige fritidsaktiviteter som bjergbestigning, skihop eller faldskærmsudspring.

Den sjette gruppe af fritidsaktiviteter drejer sig tilsyneladende om forsøg på at tilfredsstille
et mere “åndeligt” behov for at lære nyt og udvikle sin forstand og viden. Her optræder
fritidsaktiviteter som læsning af fag- og skønlitteratur, besøg på kunstudstillinger
og kiggen på “oplysende” programmer i TV.

Syvende gruppe handler om at udtrykke og udvikle sig , eller som det også siges at realisere sig selv.
Her optræder især fritidsaktiviteter, hvor man alene udfører en vis præstation,

 f.eks. at brodere, samle på frimærker (eller andet) samt at fiske eller udføre havearbejde,
eller andet (vanskeligt) hobbyarbejde.

Ottende gruppe handler om behovet for at være kreativ.
Her optræder alle de skabende og kunstneriske aktiviteter som at spille musik, at male
eller lave skulpturer, at fotografere og at lave (spændende) mad.

Niende gruppe fritidsaktiviteter tilfredsstiller et menneskeligt behov for konkurrenc
 og selvhævdelse. Her optræder alle konkurrencebetonede spil og sportsgrene som kortspil
og billard, tennis og fodbold (for de, der især nyder konkurrencemomentet).

Endelig er der en tiende kategori af fritidsaktiviteter, som ganske enkelt tilfredsstiller et behov for
afslapning og afstressning. Det kan være at se underholdende TV, at spille bingo og meget andet.

De to forskere er selvfølgelig klar over, at en enkelt fritidsaktivitet kan tilfredsstille flere forskellige
af de nævnte ti psykologiske behov. For eksempel kan fodboldspil sm nævnt tilfredsstille behovene
for aktivitet, samvær og konkurrence.

De to forskere mener i øvrigt, at deres analyse kan bruges til at rådgive folk om egnede
fritidsaktiviteter ud fra en analyse af deres særlige psykologiske behov - hvis nogle skulle have svært
ved selv at finde ud af, hvad de har brug for.

Referat ved Thomas Nielsen,
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(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/
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Maskulinitet og femininitet hos ægtefæller (1995, 4(1))
Det er blevet almindeligt at sige om en kvinde, at hun er meget - eller meget lidt – feminin
og tilsvarende om en mand, at han er mere eller mindre maskulin. Man kan jo også sige  om en mand,
at han er mere eller mindre feminin, og tilsvarende om en kvinde,  
at hun er mere eller mindre maskulin.

Man har tidligere været tilbøjelig til at mene, at maskulinitet og femininitet
var hinandens modsætninger, således at der kun var én skala fra feminin til maskulin.
Hvis en mand f.eks. var meget maskulin måtte han nødvendigvis være meget lidt feminin og
omvendt. Men efterhånden som især amerikanske psykologer i de senere år er begyndt at måle
maskulinitet og femininitet med forskellige spørgeskemaer, har det vist sig, at det ikke er så enkelt.
Sådan som man nu om dage måler femininitet og maskulinitet, ser det ikke ud til, at de er hinandens
modsætninger. Det ser derimod ud til, at de to egenskaber kan variere uafhængigt af hinanden. En
mand kan altså ifølge disse undersøgelser være både meget maskulin og meget feminin, eller hverken
særlig maskulin eller feminin. Og tilsvarende selvfølgelig med kvinder. Men hvad er det så for
psykiske egenskaber, man forbinder med maskulinitet og femininitet? Sådan som disse begreber er
blevet defineret i Amerika, henviser maskulinitet især til egenskaber som: handlekraf, beslutsomhed,
vovemod, udadvendthed, interesse for teknik snarere end for mennesker, viljestyrke og
selvhævdelse. Femininitet forbindes med egenskaber som: følsomhed, evne til medfølelse med andre,
omsorg for andre, intuition, interesse for mennesker snarere end for ting, føjelighed og
tilpasningsevne.

Selv om nogle af disse egenskaber kunne lyde som hinandens modsætning,
behøver de ikke at være det, fordi man f.eks. godt kan være både selvhævdende i visse situationer
og føjelig i andre. Under alle omstændigheder har det vist sig, at folk, der scorer højt på en
spørgeskemaundersøgelse for maskulinitet ikke nødvendigvis scorer lavt på et spørgeskema for
femininitet og omvendt. Så nu om dage opfatter forskerne altså maskulinitet og femininitet som to
selvstændige egenskaber og ikke som hinandens modsætninger.

Fire kvindelige psykologer fra Canada har undersøgt sammenhængen mellem maskulinitet
og femininitet hos 117 ægtepar og sat disse målinger i forbindelse med graden af ægteskabelig lykke
eller ulykke. Først så forskerne på forbindelsen mellem ægtefællernes vurdering af sig selv og deres
egen opfattelse af den ægteskabelige trivsel. Det viste sig, at kvinderne trivedes desto bedre i
ægteskabet, jo mere de opfattede sig selv som feminine, mens deres grad af oplevet maskulinitet ikke
spillede nogen rolle for deres ægteskabelige trivsel. På mandesiden viste det sig generelt, at mændene
var desto lykkeligere i deres ægteskaber, jo mere de var både maskuline og feminine i deres egne øjne.

Derefter så forskerne på forbindelsen mellem ægtefællernes selvvurdering
og deres partners ægteskabelige tilfredshed. Her viste det sig, at mændene var desto mere tilfredse
med deres ægteskaber, jo mere deres hustruer betragtede sig selv som feminine, mens kvindernes
tilfredshed med ægteskabet var ganske uafhængig af, om deres mænd opfattede sig selv som mere
eller mindre maskuline eller feminine.

Forskerne havde også bedt hver person om at vurdere ægtefællens grad af både femininitet
og maskulinitet. Også disse bedømmelser udviste nogle interessante sammenhænge mellem den
ægteskabelige trivsel. Således var mændenes tilfredshed med deres ægteskab desto større, jo mere de
opfattede deres hustruer som feminine - uden nogen øvre grænse. Men de var også desto mere
tilfredse med deres ægteskab, desto mere de opfattede hustruen som havende maskuline egenskaber -
dog kun til en vis grænse. Hvis hustruen var for maskulin, trak det tilsyneladende nedad
i den ægteskabelige lykke.



Noget tilsvarende blev fundet for kvindernes vedkommende.
 Også de trives tilsyneladende bedre, jo mere de opfattede deres mænd som maskuline og feminine,
og igen var der kun en øvre grænse for femininitet. Kvinderne trivedes altså godt med et vist mål af
femininitet hos deres mænd, men hvis den oplevede femininitet var over en vis grænse, var det ikke
så godt for kvindens ægteskabelige lykke.

Vi trives altså ikke specielt godt med ægtefæller, der kun er maskuline eller feminine, men vi trives
heller ikke alt for godt med ægtefæller, der har et for stort mål af det modsatte køns sædvanlige
egenskaber.
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Hvordan oplever børn deres fædre? (1995, 4(2))
En ny svensk doktordisputats har undersøgt børns opfattelse af deres egne fædre.
Forskeren Ulf Hyvönen interviewede 100 børn i alderen 7 -10 år, der stammede fra Umeå
og nogle landsbyer i nærheden.Resultaterne af interviewene viste, at det store flertal beskriver en ret
tæt relation til deres fader uden den frygt for den ‘strenge fader’, der kendetegnede tidligere tiders
patriarkalske familieliv. Middelklassefaderen opleves som en familieorienteret far, der er nogenlunde
lige med sin ægtefælle, mens arbejderklassefaderen af børnene beskrives som lidt mindre
familieorienteret og lidt mere dominerende.

Undersøgelsen viste også, at der forekommer bestemte kønsforskelle i forholdet til faderen. Mens
drenge har en tendens til at se deres fader i direkte forbindelse med sig selv - ham og mig - så er
pigerne mere tilbøjelige til at beskrive deres fader som en familiefader og i rollen som moderens
partner.

Børnene blev også bedt om at tegne deres egen familie, og bagefter skulle de beskrive deres far ud fra
tegningen. Fire forskellige kategorier, der repræsenterede fire fader-opfattelser blev identificeret: De
to største grupper er de positive og de ambivalente, der havde blandede følelser over for deres far. To
mindre grupper var de skuffede, hvor faderen var meget væk og de neutrale, hvor faderen blev
oplevet som en, der ikke interesserede sig ret meget for børnene. Den ambivalente gruppe indeholder
en interessant kønsforskel; pigerne identificerede sig med moderen og var utilfredse med faderen,
fordi han ikke udfyldte rollen i forholdet til moderen godt nok. Drengene derimod var ambivalente
pga. faderens strenghed, og fordi de syntes, at det var vanskeligt at opfylde hans krav godt nok.

Undersøgelsen viser som helhed, at faderrollen er under forandring væk fra traditionelle autoritære
former henimod ligestillede, samspilsbaserede relationer mellem børn og deres fædre.

Kilde: Hyvönen, U. (1993).
Om barns fadersbild. Umeå Universitet.



Autoritære fædre får ofte ubeslutsomme døtre (1994, 3(5))
Vi kan alle føle os mere eller mindre ubeslutsomme en gang imellem, men nogen føler sig næsten altid
udpræget ubeslutsomme, mens andre kun føler det meget sjældent. Man kan altså tale om graden af
ubeslutsomhed som en forholdsvis vedvarende karakteristisk egenskab hos det enkelte menneske.

Hvad er det så, der gør, at vi bliver mere eller mindre ubeslutsomme her i livet?
Det har to psykologer fra Chicago i USA søgt at finde ud af ved at sammenholde graden
af ubeslutsomhed hos 84 unge kvinder i 20-års alderen med den opdragelse, de fik i deres
barndomshjem. Graden af ubeslutsomhed blev målt ved et særligt spørgeskema, hvor kvinderne
skulle oplyse om deres karakteristiske måde at tænke og beslutte sig til noget i dagliglivet. Ud fra de
mange spørgsmål blev der beregnet en point-værdi, der blev betragtet som et mål for den
pågældendes ubeslutsomhed.

Opdragelsen blev vurderet ud fra interviews med både kvinderne selv og deres forældre (der i
gennemsnit var i slutningen af fyrrerne). Man søgte især at bestemme tre forhold i opdragelsen: 1)
graden af eftergivenhed eller laden-stå-til (idet man tidligere har ment, at denne form for opdragelse
kunne være den vigtigste årsag til ubeslutsomhed hos voksne). 2) Graden af strenghed i opdragelsen,
altså hvor autoritære forældrene havde været i deres opdragelse af døtrene, og endelig 3) graden af
konsekvens eller ensartethed i opdragelsen, som igen er forbundet med forældrenes grad af selvtillid i
opdragelsen.

Det viste sig - modsat det forventede - at der ikke var nogen som helst sammenhæng
imellem eftergivenhed i opdragelsen og tendensen til ubeslutsomhed hos de nu voksne døtre
Til gengæld fandt man en særdeles klar sammenhæng mellem fædrenes strenghed i opdragelsen
og døtrenes ubeslutsomhed, således at det var de strengeste og mest autoritære fædre,
 der fik de mest ubeslutsomme døtre.

Mærkeligt nok var der ingen sammenhæng mellem mødrenes strenghed og døtrenes ubeslutsomhed.
Til gengæld viste det sig, at de mødre, der selv var udpræget ubeslutsomme, ofte fik døtre, der også
var det, hvilket formodentlig beror på børns tendens til at imitere den af forældrene, der har det
samme køn.

Endelig fandt man en sammenhæng mellem konsekvens i opdragelsen
og mindre ubeslutsomhed hos døtrene, hvor det dog igen kun var fædrenes opdragelsesmæssige
 konsekvens eller selvsikkerhed, der havde denne godartede effekt på døtrene.
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Fædres betydning for sønnernes kønsrolleidentitet (1993, 2(5))
Fædre fremhæver og opmuntrer deres børns kønsrolleforestillinger i højere grad end mødrene.
Mange undersøgelser har imidlertid ikke kunnet påvise nogen kønsrollelighed mellem far og søn.

En finsk forsker, Jouko Huttunen, mener, at årsagen hertil dels er gammeldags måleredskaber, dels at
forskerne har ignoreret, hvilke samspilskvaliteter, der eksisterer i forholdet mellem far og søn.
Huttunen udspurgt 113 tolvårige drenge og deres fædre om en række holdninger og handlinger, der
belyser kønsrollemønstret og samspillet mellem far og søn.

Sønnens maskulinitet fulgte faderens maskulinitet, hvad man kunne forvente. Hvis faderen havde
flere feminine træk, havde sønnen både færre maskuline og færre feminine træk. Sønnens femininitet
var således uafhængig af faderens maskuline og feminine træk.

Den positive sammenhæng mellem faderens og sønnens maskulinitet var meget stærkere, når
forholdet mellem de to var kendetegnet ved varme og kontrol fra faderens side. Varme og kontrol
betød også, at der blev større afstand mellem faderens feminine træk og sønnens.

De fædre, der var mest maskuline, havde oftest sønner, som var meget androgyne, dvs. havde
integreret både maskuline og feminine træk. De fædre, som var enten mest androgyne, feminine eller
udifferentierede, dvs. med få maskuline og få feminine træk, havde derimod oftest sønner, som var
udifferentierede i deres kønsrolleopfattelse, hvilket sås meget sjældent hos de maskuline fædre.

Kilde: J. Huttunen (1992). Father's impact on Son's Gender Role Identity.
Scandinavian Journal of Educational Research, 36 (4), 251-260.

Tegneserier afslører ændringer i fædrenes roller (1992, 1(2))
Mænd er i mange år blevet kritiseret for at være utilstrækkelige som fædre. På grund af den tidligere
arbejdsdeling i vores samfund har mødrene fået tillagt bestemte positive kvaliteter som forældre.
Dels havde kvinderne mere kontakt med børnene, dels har kvinderne været opfattet som væsener
med en særlig medfødt følelsesfuldhed og ømhed, som gjorde dem enestående som forældre.
Omvendt har mange opfattet manden som kejtet og ufølsom og derfor uegnet som forældre.

Ved at undersøge mandens og kvindens rolle i familietegneserier, som har eksisteret i USA siden
1920, er det muligt at belyse ændringer i rollerne. Ved simpelt hen at optælle, hvor ofte de to køn
beskrives som totalt umulige og inkompetente, får man et spændende indeks for udviklingen af køns-
og familieroller. I 1970erne er der sket et kraftigt fald i beskrivelsen af fædrene som håbløse - nu står
de to køn lige. Forklaringerne herpå har været det stigende antal kvinder med småbørn, som er
udearbejdende, det dalende fødselstal og nye lighedsbetonede kønsroller.

En ny undersøgelse lægger en ny dimension til ovennævnte. En nærlæsning af tendensen i tidligere
årtier viser, at en tilsvarende udvikling var i gang i 30erne, således at de to køn stod lige i starten af
40erne. Dette kan bedst forklares ud fra den økonomiske depression i 30erne og krigstruslen. Det ser
altså ud til, at konjunkturer er afgørende for, hvordan vi opfatter kønsrollerne. Er konjunkturerne
dårlige, stiger mandens og faderens værdi - og i gode tider daler hans image og hans betydning i
familien. Som en anden Holger Danske kan fædre trækkes frem og få stor værdi i krisetider.

Kilde: LaRossa, R., Gordon, B.A., Wilson, R.J., Bairan, A. & Jaret, C. (1991).
The Fluctuating Image of the 20th Century American Father.
Journal of Marriage and the Family, 53, 987-997.



Kvinders seksuelle selvopfattelse: Tre typer (1995, 4(3))
To (kvindelige) psykologer fra universitetet i Ohio, USA, har for nylig fundet frem til,
 at de fleste yngre kvinders seksuelle selvopfattelse kan placeres i én af tre grupper:
1) de romantisk-lidenskabelige, 2) de frigjorte og uhæmmede, 3) de generte og hæmmede.

De to forskere fik over 1000 yngre amerikanske kvinder til at udfylde et alenlangt spørgeskema, der
handlede om, hvordan de opfattede sig selv i seksuel henseende. De unge kvinder skulle bl.a. svare
på over 100 udsagn af typen: Jeg bliver let ophidset, når en mand gør tilnærmelser; jeg bliver let
pinlig til mode, når en mand lægger an på mig; jeg holder meget af at flirte med mænd, osv. Ud fra
hver af disse mange udsagn skulle kvinden så angive, om det passede mere eller mindre godt på
hende.

De mange data der kom ind på denne måde blev behandlet ved hjælp af en metode, der hedder
faktoranalyse, dvs. at man rent statistisk finder ud af, på hvilken måde svarende hænger sammen
indbyrdes, og på denne måde lykkedes det at finde frem til et mønster i de mange besvarelser, der
viste, at man kunne inddele langt de fleste af de unge kvinder i tre typer med hver sin seksuelle
selvopfattelse:

1. Den romantisk-lidenskabelige type. Denne type kvinder er karakteriseret ved at opfatte sig selv
som særlig lidenskabelig, når de kommer ind i et kærlighedsforhold, men de er ikke særligt
positive over for hurtige eller tilfældige seksualpartnere.

2. Den frigjorte og uhæmmede type har stor appetit på seksuallivet og føler sig ikke hæmmet af
hverken indre moralske skrupler eller fordomme. De er meget åbne for “sex uden gensidig
forpligtelse”, og de har gennemsnitligt langt flere seksualpartnere og seksuelle oplevelser, end de
to andre typer, men deres holdning til sex er ikke nær så romantisk som den førstnævnte type.

3. Den generte og hæmmede type er modsat de to førstnævnte typer på næsten alle punkter. De
bliver let flove eller pinligt til mode i seksuelle situationer. De er modstandere af al ikke-
ægteskabelig sex, de har meget få seksualpartnere og kommer let til at lide af skyld- eller
skamfølelse, når de går ind i et seksuelt forhold.

I en tilsvarende undersøgelse med ældre gifte 40-50-årige kvinder fandt man,
at de to førstnævnte typer i dagliglivet oplevede lige meget lyst til sex - og meget mere
end den tredje type. De to førstnævnte typer adskilte sig dog fra hinanden på den måde,
at de frigjorte og uhæmmede kvinder oplevede den stærkeste seksuelle ophidselse i samlivet
og de fleste orgasmer, mens det var den romantisk-lidenskabelige kvindetype,
der havde den mest positive holdning til seksuallivet i det hele taget.
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Selvglade personer  overvurderer let deres egen intelligens og skønhed.

1994 3(5) Psykologer har et særligt ord for de mennesker, der ofte i dagliglivet kaldes
selvglade. De betegnes i den moderne psykologi som “narcissistiske” opkaldt efter
ynglingen i den græske gudeverden, Narcissus, der blev forelsket i sig selv,
da han så sit eget spejlbillede i en sø.

Der er blevet forsket en hel del i de senere år i denne narcissisme,
fordi man mener, at narcissisme kan føre til problemer, både i forholdet til andre mennesker,
når man f.eks. bliver skuffet over, at de ikke beundrer en selv helt så meget, som man selv gør.
Men det kan også give alvorlige problemer for de pågældende selv i form af større tendens til
senere depression, når man efterhånden bliver skuffet over, at det ikke går en så fremragende
i livet, som man selv synes, man fortjener.

Det har gennemgående været antaget, at unge personer med en høj grad af narcissisme overvurderer
sig selv på væsentlige områder såsom intelligens og udseende. Men teoretisk kunne det jo også være,
at nogle blev selvglade, fordi de faktisk var mere intelligente og smukkere end andre.

For at finde ud af det har tre psykologer fra universitetet i Texas udsat 146 studerende for en
almindelig test for grad af narcissisme. Derefter lod de alle de unge vurdere sig selv mht. intelligens og
mht. udseende ved, at de skulle angive, hvor mange procent af alle unge, der var mindre intelligente
og mindre smukke end de selv.

Til sidst målte de tre psykologer så de 147 personers faktiske intelligens
ved en intelligenstest og deres “skønhed” i andres øjne ved at lade et uvildigt panel
score deres grad af skønhed ud fra fotografier.

Det viste sig, at hypotesen i høj grad holdt stik. De unge, der scorede højt på narcissisme-testen,
overvurderede langt mere end andre både deres egen intelligens og deres skønhed (i andres øjne).

Narcissisme eller selvglæde er noget andet end selvrespekt. De unge, der scorede højt på en anden
test for selvrespekt, udviste ikke nogen væsentlig tendens til selv-overvurdering. Til gengæld var der
en interessant kønsforskel, idet de unge mænd var tilbøjelige til at overvurdere både deres intelligens
og deres udseende, mens de unge kvinder gennemgående kun udviste en svag tendens til selv-
overvurdering mht. intelligens og slet ingen tendens til selv-overvurdering mht. udseende.

I øvrigt var de unge generelt forbløffende dårlige til at vurdere, hvor godt de så ud i andres øjne, mens
de dog gennemgående var noget bedre til at vurdere deres egen intelligens - selv om de som nævnt
gennemgående skød noget for højt.
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Børn i daginstitutioner (1998, 7(2))
I betragtning af at det ofte siges, at børns intelligens og evner er det vigtigste “råstof”,
 vi skal leve af i fremtiden, kan det måske undre, at der herhjemme forskes så lidt i,  hvordan
vi “forædler” dette råstof i den tidligste barndom. I vore dage tilbringer langt de fleste børn den
største del af (hver-)dagen i en børneinstitution, vuggestue eller børnehave. Men er det kun praktiske
parkeringspladser for børnene, mens forældrene er ude og tjene penge, eller er det også en mulighed
for, at samfundet - via en optimal indretning af disse institutioner - kan berige børnenes
erfaringsverden og således bidrage til den bedst mulige udvikling af børnenes evner og intelligens?

Svaret på det sidste spørgsmål er ja! En lang række undersøgelser viser samstemmende,
at det faktisk betyder ganske meget for selv 2-5 årige børns psykiske udvikling,
om de tilbringer størstedelen af dagen på en god eller en dårlig institution.

Men hvad er det, der gør en daginstitution mere eller mindre god?
To undersøgelser i USA har fornylig kastet særligt lys over betydningen af dels pædagogernes
daglige adfærd og dels pædagogernes uddannelse samt deres antal i forhold til børnetallet.

Den første undersøgelse er udført af Ellen Peisner-Feinberg og Margaret Burchinal fra Universitetet i
North Carolina. Det to forskere “målte” kvaliteten i børnepasningen, dels ved at foretage
videooptagelser af personalets daglige omgang med børnene, således at man senere kunne “score”
kvaliteten af den udviste pædagogik, og dels ved at lade pædagogerne selv udfylde et spørgeskema
vedrørende deres interesse for børnene og deres følelse af at have nær og god kontakt
med de enkelte børn.

På denne måde blev der udregnet et samlet kvalitetsmål for hver af en lang række forskelligartede
børnehaver (som i USA nok er mere forskelligartede end i Danmark). Desuden testede de to forskere
børnenes intelligens og sproglige udvikling samt deres selvopfattelse (selvværd), og børnenes omgang
med hinanden blev vurderet på en skala fra positiv til negativ ud fra systematiske iagttagelser.

Ved at regne på de mange data fra denne undersøgelse kunne forskerne påvise, at der var en meget
klar sammenhæng mellem “den pædagogiske kvalitet” i den enkelte børnehave og børnenes psykiske
udvikling på stort set alle punkter: Således havde børnene fra børnehaver med “høj kvalitet”: 1)
højere intelligens, 2) bedre sprogudvikling, 3) bedre regnefærdigheder, 4) bedre selvopfattelse og 5)
mere positiv adfærd i omgangen med andre børn.

Nu kunne man selvfølgelig forestille sig, at denne sammenhæng blot fremkom ved, at det var børn fra
“gode hjem”, der især var blevet anbragt i de gode daginstitutioner. For at tage højde for denne
indvending har de to forskere også foretaget visse mål for “kvaliteten” af børnenes hjemmemiljø, dvs.
forældrenes uddannelse, hvor meget forældrene taler med deres børn m.m. Det viste sig, at
“hjemmets kvalitet” kun kunne forklare en lille del af den omtalte sammenhæng mellem børnehave-
kvaliteten og den psykiske udvikling hos børnene. Faktisk så det ud til, at “hjemmets kvalitet” -
selvom det også spillede en vis rolle for børnenes udvikling - spillede en væsentlig mindre rolle end
kvaliteten af daginstitutionen!

I den anden nye undersøgelse har børnepsykologen Carollee Howes set på, hvilken rolle de to mere
simple faktorer: pædagogernes uddannelse og pædagogernes antal (i forhold til børnetallet) spiller for
børnenes psykiske udvikling, som den viser sig i deres legeadfærd og i forskellige testresultater.

Desuden så forskerne på, hvad de samme to faktorer betød for pædagogernes adfærd
overfor børnene. Denne adfærd blev ud fra videooptagelser scoret i fire kategorier:



a) to positive: følsomhed og hjælpsomhed ,
b) og b) to negative: hårdhed og afvisende adfærd.

Endelig vurderede Carollee Howes børnenes legeadfærd med hensyn til,
hvor godt de legede, dels med legeting og dels med hinanden. Det viste sig, at de pædagoger, der
havde den højeste uddannelse i forhold til de uuddannede eller mindre uddannede pædagoger, udviste
mere følsom og hjælpsom adfærd og mindre hård og afvisende adfærd overfor børnene. Og de børn,
der blev passet af de relativt bedre uddannede pædagoger, legede bedre både med tingene og med
hinanden. Endelig havde disse børn også bedre testresultater på prøver for intelligens og
sprogudvikling.

Det betyder altså ganske meget for kvaliteten af en børneinstitution, at pædagogerne har en god
uddannelse! Det ser også ud til, at pædagogernes antal spiller en stor rolle: Carollee Howes’ data
viste således, at børn fra børnehaver med forholdsvis få voksne, var mere negative i deres leg med
andre børn og mindre sprogligt udviklede end børn fra bedre “bemandede” børnehaver. (Se tidligere
artikler om samme emne i Forskningsnyt 1995, nr. 5).

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Pesiner-Feinberg, E. & Burchinal, M. R. (1997):
Relations Between Preschool Children’s Child-Care Experiences and Concurrent Development:
The Cost, Quality, and Outcomes Study. Merrill-Palmer Quarterly, 43(3), 451-477.

Howes, C. (1997):
Children’s Experiences in Center-Based Child Care as a Function of Teacher Background
 and Adult: Child Ratio. Merrill-Palmer Quarterly, 43(3), 404-425.

Sørensen, H.V. (1996): Kvalitet i daginstitutioner. Psykologisk Skriftserie 21(2).



Tre-åriges adfærd varsler senere psykiske problemer (1998, 7(4))
I et tidligere nummer af Forskningsnyt fra Psykologien omtalte vi en undersøgelse om, hvorledes
man tidligt kan opdage anti-social udvikling. En new-zealandsk forsker har nu været i stand til at
opdage psykiske problemer på et endnu tidligere tidspunkt.

Phil A. Silva startede i 1972 en langtidsundersøgelse af alle børn, der blev født inden for et bestemt
amt. Det drejer sig om godt 1000 børn ialt. I 1975, da børnene var tre år gamle, rejste ti medarbejdere
på projektet rundt og besøgte hver ca. 100 af børnene og studerede deres adfærd, både i fri leg og i
bestemte testsituationer.

Ved denne undersøgelse af de tre-årige børn blev der bl.a. udskilt to særlige grupper af børn. De børn,
der forekom særligt generte, stille og hæmmede kom i den “hæmmede gruppe”. De børn, der derimod
var uregerlige, omkringfarende og urolige, kom i den “uhæmmede gruppe”. Der var ca. 80 børn i den
hæmmede gruppe, og 106 i den uhæmmede gruppe, så det helt store flertal på ca. 800 børn kom altså
ikke i nogen af disse to grupper.

I 1993, da “børnene” var blevet 21 år gamle,
blev det via offentlige registre undersøgt, om nogen af de lidt over 1000 børn
inden for det sidste år var blevet registreret som modtager af enten psykiatrisk behandling
for angst eller depression eller som kriminelle eller alkoholikere.

Det viste sig, at der var en række klare sammenhænge mellem børnenes opførsel i tre-årsalderen
og deres hyppighed af psykiske lidelser eller adfærdsproblemer
 som kriminalitet eller alkoholisme i voksenalderen.

I kategorien af psykiatriske problemer var der procentvis langt flere i den hæmmede gruppe, der var
blevet behandlet for depression, sammenlignet med børnene fra de to andre grupper. I gruppen med
uhæmmede børn var der lidt færre end i gruppen af almindelige børn, der var blevet behandlet for
depression. Hvad angstlidelser angik, var der dog ingen væsentlige forskelle på de tre grupper.

Med hensyn til kriminel adfærd var det omvendt således, at de uhæmmede børn som unge voksne
langt oftere end børnene fra de to andre grupper var registreret som kriminelle. Endelig var der både i
gruppen af hæmmede og uhæmmede børn flere, der som voksne var blevet alkoholikere,
sammenlignet med de øvrige børn.

Kort sagt ser det altså ud til, at særligt hæmmede børn som voksne løber en større risiko end andre
for at blive deprimerede og for at blive alkoholikere, mens særligt uhæmmede børn tilsyneladende
løber en større risiko for at blive kriminelle - og alkoholikere.

Konsekvensen af denne undersøgelse er formodentlig, at man bør opdrage særligt hæmmede og
særligt uhæmmede børn forskelligt, så de førstnævnte lærer at overvinde deres naturlige tilbøjelighed
til at reagere hæmmet i mange af livets forhold, mens de sidstnævnte - de uhæmmede - til gengæld
bør opdrages, så de får indlært i hvert fald visse hensigtmæssige hæmninger mod at overtræde
samfundets normer.
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Udviklingsmønstre i parforhold (1992, 1(3))
Et parforhold ændrer sig livet igennem. På nogle områder i ryk i forbindelse med kriser
og store livsforandringer, på andre områder umærkeligt uden at parret eller deres omgivelser har
nogen tydelig fornemmelse heraf. Et amerikansk forskerhold satte sig for, at undersøge
samspilsmønstre hos unge par, der have været gift imellem 1 og 12 år, hos midaldrende par, der
havde været gift imellem 12 og 39 år og gamle par, som havde været gift i 40 år eller længere.

Parrene udfyldte først enkeltvis et sæt spørgeskemaer om deres parforhold og om deres tilfredshed
med ægteskabet. Herefter blev de sat til at diskutere 8 mulige ægteskabsproblemer og i hvilken grad,
de havde møde problemet i deres parforhold. Disse diskussioner blev optaget på bånd og analyseret
af forskere.

De unge par var kendetegnet ved lighedsbetonede handlinger, hvor ingen part dominerede over den
anden, men tværtimod søgte at forstå, hvad den anden mente.

De midaldrende par udmærkede sig ved at søge at strukturere diskussionerne. Dvs. de forsøgte at
styre samspillet på en måde, så den anden part stadig kunne påvirke det uden at de endte i en
situation, hvor de konkurrerede om magten.

De gamle par var kendetegnet ved en høj grad af eftergivenhed, hvor styringen af situationen
overlades til den anden part. Der forekommer en vis konkurrence om styringen, når den er afgjort,
bøjer den anden sig.

Tilfredsheden med ægteskabet knyttede sig til styringsaspekten, men ikke til samspilsmønstrene i
øvrigt. Hos de unge par var der stor tilfredshed med parforholdet, hvis graden af eftergivenhed var
lille. Hos de gamle par var tilfredsheden stor, når eftergivenheden var stor.

Forskernes forklaring på disse fund bygger på en kombination af aldersfaktorer, typiske livsopgaver
for par i forskellige aldre, forskellige syn på parforholdet før krigen, i 50' og 60 'erne og i de sidste
tyve år. En konsekvens af undersøgelsen kunne være, at vi blev opmærksom på, at den adfærd,
der er tilfredsstillende i et parforhold, ændrer sig med tiden og at man skal være forsigtig
med at overføre normer og erfaringer fra et parforhold til et andet.
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Om psykologisk kort- og langsynethed i tilværelsen(1994, 3(4))
Fire amerikanske psykologer fra universitetet i Missouri er igennem en række interviews
med unge mennesker kommet til den opfattelse, at man kan tale om en slags psykisk kort-
eller langsynethed. De psykisk kortsynede personer tænker stort set kun på de umiddelbare
konsekvenser af deres adfærd og skænker ikke den fjernere fremtid nogen særlig opmærksomhed. De
psykisk langsynede derimod ser ikke blot på her og nu og i morgen, men også i høj grad på, hvad der
kan ske i den fjernere fremtid, hvis de gør det ene eller det andet.

For bedre at kunne udtale sig om denne egenskab hos unge har de fire psykologer udformet et
spørgeskema, som indeholder 20 spørgsmål, der besvares med et tal fra 1 til 5, afhængigt af hvor
meget den pågældende mener, at spørgsmålet passer på ham selv. På den måde kan man altså få et
simpelt mål for, hvor den enkelte person ligger på skalaen fra kort- til langsynethed vedr.
fremtidsopfattelse.

De fire psykologer har sikret sig, at det pågældende mål giver et rimeligt billede af unge menneskers
kort- eller langsynethed ved at sammenholde dette simple mål med en trænet psykologs vurdering af
en lille gruppe unge efter lange og grundige interviews. Det viste sig, at der var fin overensstemmelse
mellem resultaterne af spørgeskema- og interviewundersøgelsen.

For at undersøge konsekvenserne af psykologisk kort- eller langsynethed bad de fire psykologer
derefter en stor gruppe unge om at besvare både dette spørgeskema samt et spørgeskema, der
handlede om, hvad psykologerne kaldte sundheds- og miljøadfærd. Det drejer sig om spørgsmål, der
handler om, i hvor høj grad den pågældende gennem sin adfærd er tilbøjelig til at tage langsigtede
hensyn til sin sundhed og til miljøet. Konkret drejer det sig for eksempel om at undlade at ryge, at
spise sundt, spare på naturressourcerne, undgå forurening osv.

Det viste sig, at de personer, der var psykologisk “langsynede”, udviste en langt højere grad af
sundheds- og miljøadfærd i dagliglivet. Faktisk var der ikke andre psykologiske spørgeskemaer, der
nær så godt kunne forudsige graden af sundheds- og miljøadfærd som netop spørgeskemaet vedr.
psykologisk langsynethed. Da sundheds- og miljøadfærd selvfølgelig er særdeles nyttige og
værdifulde adfærdsformer, mener de fire psykologer, at den næste store forskningsopgave er at finde
ud af, hvad det er, der gør, at nogle bliver kortsynede, mens andre bliver mere langsynede i deres
måde at se tilværelsen på. De fire psykologer peger på, at man formodentlig kan øge den - for
samfundet - meget hensigtsmæssige psykologiske langsynethed, bl.a. ved en særlig tilrettelæggelse af
undervisningen i skolerne.
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De sværeste perioder i livet:

Kvinder, når de er i 30´erne og mænd i 50 ´erne(1992, 1(3))
En stor befolknings-undersøgelse i USA tyder på, at kvinder og mænd - i hvert fald i USA
 - har hver deres vanskelige periode i livet.  Forskere fra universitetet i Michigan har gennemført en
større spørgeskemaunder-søgelse med næsten 4.000 repræsentativt udvalgte kvinder og mænd i alle
aldre. En del af dette spørgeskema handlede om, hvordan den pågældende generelt følte sig tilfreds,
tilpas og lykkelig i livet som helhed eller det modsatte. Ud fra en lang række spørgsmål af denne art
kunne man placere enhver enkelt person på en "lykkeskala" gående fra generel nedtrykt til generel
lykkelig for tilværelsen.

Forskerne fandt mange ting, men ét af de fund, der måske i særlig grad kan overraske, fremkom, da
man opgjorde den gennemsnitlige lykkefølelse for hver aldersgruppe på henholdsvis 20, 30, 40, 50,
60 og 70 år. Her viste det sig, at der hos kvinderne var et meget klart lavpunkt af positive følelser
omkring 30 års alderen, hvor de utilfredse og depressive følelser var stærkere end hos nogen anden
aldersgruppe af kvinder. Efter 30 års alderen gik det for kvindernes vedkommende stærkt fremad til
50 års alderen og herefter endda yderligere lidt frem til 70 års alderen. Når kvinderne har overstået
den tilsyneladende særligt vanskelige 30 års alder, går det altså ifølge denne undersøgelse bare fremad
i livet.

Sådan ser det ikke ud for mændene. De har tilsyneladende en lidt vanskelig periode allerede i 20 års
alderen, men ser herefter ud til gennemsnitligt at trives godt i 30 og 40 års alderen. Men herefter
opstår der så hos mændene en tilsyneladende brat forværring i netop 50 års alderen, hvor de
depressive og mismodige følelser pludselig stiger til det højeste punkt på mændenes livskurve. Efter
denne "50 års krise" går det igen noget bedre for mændene i 60 og 70 års alderen.

Fundet af en særlig psykisk "modgangstid" hos mændene i 50 års alderen kommer som noget af en
overraskelse. Ingen kender forklaringen, men det har måske noget at gøre med den foregående artikel,
altså at kvinderne bliver meget mere selvsikre og selvstændige i 50 års alderen. Og måske
er det noget, der kun forekommer i USA, hvor undersøgelsen er foretaget.

(Kilde: R. Kessler et al:
The relationship between age and depressive symptoms in two national surveys.
Psychology and ging, vol. 7, 1992, 119-126).

Psykologisk fremgang for kvinder i fyrrerne (1992, 1(3))
Hvis man har troet, at kvindens liv i perioden fra 40-50 års alderen var præget af vanskeligheder,
problemer med bl.a. overgangsalder, bortrejste børn osv, så er der særdeles godt nyt at hente i en
undersøgelse af R. Helson og P. Wink fra Berkely Universitetet i Californien, USA.

Disse 2 forskere fulgte 101 kvinder år for år, fra de var 42 år til, de var 51 år. I begyndelsen og
slutningen af denne periode blev kvinderne udsat for en temmelig grundig psykologisk undersøgelse,
der søgte at bestemme deres personlig tilstand og psykiske udvikling. Denne undersøgelse afslører
alt i alt et stærkt opmuntrende billede af den typiske kvindes udvikling i løbet af 40 års alderen. På
næsten alle de undersøgte punkter skete der en ændring (hos flertallet af kvinderne), der kun kan
betragtes som et psykologisk fremskridt.



Således viste det sig, at to ting, som var ret udtalte for kvinderne i 40-års alderen,
nemlig tendens til selvkritik og tendens til at føle sig afhængig af andre (ægtefællen, arbejde,
børn osv) var aftaget i betragtelig grad, da kvinderne var blevet 51 år.

Til gengæld var positive egenskaber, som selvsikkerhed, selvstændighed og beslutsomhed
tiltaget i væsentlig grad. Som 50 årig havde de fleste kvinder en stærkere og klarere følelse af deres
egen identitet og deres egen evne til at klare livets udfordringer. De følte sig mindre udnyttet af andre
og bedre i stand til at beslutte sig til, hvordan de ville leve deres eget liv. De følte sig også generelt
mere optimistiske med hensyn til fremtiden og mindre ensomme. Særligt drastisk var faldet i
tendensen til "at konkurrere med andre kvinder".

Forskellige tests viste også, at kvinderne i 50 års alderen tænkte mere logisk og målrettet og ikke så
let lod sig slå ud af uklarhed og tvetydighed.

Endelig viste undersøgelsen, at disse personlige ændringer hos kvinder i 40 års alderen ikke var
påvirket i hverken den ene eller den anden retning af de biologiske ændringer i forbindelse med
overgangsalderen eller af personlige ændringer i tilværelsen så som store børn, der flyttede
hjemmefra.

(Kilde: R. Helson & P. Wink:
 Personality change in women from the early forties to the early fifties.
 Psychology and Aging, 1992, 46-55).



Den ægteskabelige trivsel
påvirkes af både depression og vrede hos ægtefællerne
To amerikanske psykologer fra New York har fået 312 næsten nygifte ægtepar til at svare på et
spørgeskema, der dels handler om deres ægteskabelige tilfredshed eller trivsel, dels om deres egen
oplevelse af depression eller vrede, dels om deres ægtefælles depression eller vrede, og endelig om
deres opfattelse af hvem der er den skyldige, når der er problemer i ægteskabet.

For kvindernes vedkommende var der en nær sammenhæng mellem deres ægteskabelige lykke og
deres egen depression, således at de følte sig desto mindre lykkelige, desto oftere de følte sig
deprimerede. Til gengæld var der ikke nogen særlig stor sammenhæng mellem kvindernes grad af
vrede i dagliglivet og deres ægteskabelige tilfredshed. Med hensyn til kvindernes oplevelse af deres
mandlige ægtefæller var det lige omvendt. Her var det især vrede hos manden, der gik ud over
kvindernes ægteskabelige tilfredshed, mens depression hos manden slet ikke havde nogen effekt på
kvindernes ægteskabelige trivsel.

Med hensyn til mændenes opfattelse af deres ægtefæller fandt man det samme: Vrede hos konen gik
også for mændenes vedkommende hårdt ud over den ægteskabelige tilfredshed, mens depression hos
konen heller ikke for manden slog noget særligt skår i den ægteskabelige lykke. Men mandens egne
følelser påvirkede hans ægteskab på en måde, der var modsat kvindernes, idet mændene især følte
desto mindre tilfredshed med ægteskabet, jo mere de selv blev vrede i dagliglivet, mens de kun i ringe
grad følte mindre ægteskabelig tilfredshed, hvis de ofte var deprimerede.

Endelig fandt de to forskere en yderligere interessant forskel på de to køn mht. deres tilbøjelighed til
at lægge skylden for problemerne på sig selv eller den anden. For mændenes vedkommende gjorde
det ikke den store forskel på deres ægteskabelige trivsel, om de især gav sig selv eller deres kone
skylden for eventuelle problemer. Men for kvinderne var den ægteskabelige tilfredshed størst, hvis
de gav sig selv skylden - og mindst hvis de gav manden skylden.

De to forskere mener, at kvinderne ved at give sig selv skylden for eventuelle problemer
 opnår en følelse af at have kontrol over årsagerne til problemerne. Dermed opnår de
en bedre mulighed for at tro på den fremtidige lykke.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: M. Senchak & K.E. Leonard (1993).
The role of spouses' depression and anger in the attribution-marital satisfaction relation.
Cognitive Therapy and Research, 17, 397-409.



Udadvendte mennesker er ofte mere lykkelige (1993, 2(6))
De fleste psykologer, der studerer menneskets personlighed, er enige om, at man kan foretage en
opdeling i udadvendte og indadvendte mennesker - selv om der selvfølgelig også er en del mennesker,
der falder på grænsen mellem disse to kategorier. De udadvendte mennesker er præget af særlig lyst
til at omgås andre mennesker; de interesserer sig levende for deres omgivelser, og de vil i det hele
taget gerne ud og opleve noget i tilværelsen. De indadvendte mennesker er derimod præget af en vis
tilbageholdenhed over for omgivelserne; de er, som navnet antyder, mere optagede af deres indre liv,
så de holder mere af stille sysler, så som at læse en god bog eller blot sidde stille og tænke over
tingene.

Man kan inddele folk i disse to kategorier ved hjælp af et simpelt spørgeskema om deres daglige liv
og færden, og det har vist sig, at disse egenskaber - udadvendthed og indadvendthed - er meget
stabile; de ændrer sig altså ikke ret meget fra år til år. Det ser videre ud til, at de pågældende
egenskaber i høj grad afhænger af arvelige anlæg. Nogle forskere mener ligefrem at kunne sige, at 75%
af årsagerne til udadvendthed (eller indadvendthed) er medfødte, mens det kun er 25% af årsagerne,
der beror på miljømæssige påvirkninger.

Der har i nyere tid været fremsat to teorier om årsagen til, at man bliver udad- eller indadvendt. Den
første teori (af englænderen H.J. Eysenck) går ud på, at man blive udadvendt, fordi de
hjernemekanismer, der skaber en passende grad af vågenhed, fungerer lidt mere trægt hos de
udadvendte, og disse mennesker bliver netop udadvendte, fordi de må ud i omverdenen for at opsøge
mere "stimulation" for at opnå en passende grad af vågenhed. De indadvendte mennesker er ifølge
teorien præget af en temmelig høj grad af "medfødt vågenhed" og foretrækker derfor at undgå for
megen stimulation udefra.

Den anden teori (af englænderen J.A. Grey) går ganske enkelt ud på, at indadvendte mennesker er
mennesker, som fra naturens side har lettere ved at reagere med negative følelser så som nervøsitet,
ærgrelse, skuffelse, nedtrykthed, skyldfølelse og skamfølelse. Disse mennesker bliver således
indadvendte, fordi de lærer at holde sig tilbage fra omverdenen for ikke at løbe ind i situationer, der
udløser deres tendens til negative følelser.

En stribe undersøgelser fra slutningen af 80erne har nu tilsyneladende støttet den sidstnævnte teori
ved at finde, at indadvendte mennesker gennemgående er mere ulykkelige og utilfredse med
tilværelsen end udadvendte mennesker. Dette harmonerer bedst med den sidstnævnte teori, idet folk
med flere negative følelser selvfølgelig let bliver mindre glade for tilværelsen, mens der ikke
umiddelbart er noget i den første teori (om forskellig grad af vågenhed), der siger noget om, hvilken af
de to typer der skulle være mest lykkelige.

Men nogle kritiske røster har for nylig rejst tvivl om denne konklusion.
De har påpeget, at det alligevel kunne være den første teori, der var den rigtige,
og at udadvendte mennesker ikke er mere lykkelige af medfødte grunde, men blot bliver
mere lykkelige, fordi de opsøger mere kontakt med andre mennesker. Det kan altså være,
at man bliver mere lykkelig som følge af øget kontakt med sine medmennesker.

Dette problem har en forskergruppe fra Universitetet i Illinois, USA, nu belyst ved en undersøgelse,
der omfatter ikke mindre end 15.000 repræsentativt udvalgte indbyggere i USA. Ud over at
undersøge graden af udadvendthed/indadvendthed og lykke og tilfredshed i tilværelsen hos disse
mennesker blev de også udspurgt om deres grad af kontakt med andre mennesker.



Hvis udadvendte mennesker er blevet mere lykkelige som følge af deres højere grad af daglig kontakt
med andre, så skulle de udadvendte mennesker, der tilfældigvis ikke har så meget kontakt med andre i
deres nuværende tilværelse jo ikke være mere lykkelige end de indadvendte. Men denne nye
undersøgelse viste helt klart, at alle grupper af udadvendte mennesker var mere lykkelige end
indadvendte - uanset deres grad af kontakt med andre. Det ser altså ud til, at forbindelsen mellem
udadvendthed og lykke i tilværelsen beror på, at mennesker med en medfødt mindre tendens til at
reagere med ubehagelige følelser generelt vil have en tilbøjelighed til at blive både udadvendte og mere
tilfredse og glade i tilværelsen.

Men selvfølgelig kan miljøpåvirkninger under opvæksten også gøre folk mere eller mindre
udadvendte. Og alvorlig modgang senere i livet kan selvfølgelig også gøre selv udadvendte mennesker
ganske ulykkelige. I hvert fald for en periode.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Diener, E. et al. (1992).
Extraversion and subjective well-being in a US national probability sample.
Journal of Research in Personality, 26, 205-215.

Kønsforskelle i stress-reaktioner (1993, 2(1+2))
To nye undersøgelser har vist, at der kan være temmelig store forskelle
i styrken eller varigheden af en fysiologisk stressreaktion hos de to køn.

I den første undersøgelse, som er fra Tyskland,
undersøgte man mænd og kvinder under to slags stress.
Den ene stresspåvirkning gik ud på, at de skulle holde en tale for en større forsamling (noget der kan
gøre langt de fleste temmelig nervøse), og i den anden stress-situation skulle de - stadig over for en
større tilhørerskare - løse en række stillede regneopgaver ved hovedregning.

Efter hver stressperiode blev forsøgspersonerne bedt om at tygge på en klump vat.
Herved fik forskerne en spytprøve, som kunne bruges til at måle koncentrationen af stresshormonet
cortisol i spyttet. Fra tidligere undersøgelser viste forskerne, at dette mål nogenlunde svarede til
målinger af cortisol-indholdet i blodet, således at cortisol-målingen i spytprøven kunne bruges som
et mål for personernes fysiologiske stressreaktion.  Sammenlignet med en spytprøve inden
stressoplevelsen viste de omtalte spytprøver, at der efter hver af stresspåvirkningerne var sket en
stigning i spyttets cortisol-indhold hos næsten alle forsøgspersoner. Efter stressperioderne var
cortisol-indholdet i gennemsnit 3-4 gange højere sammenlignet med de forudgående målinger.

Mere overraskende er det måske, at disse cortisolstigninger under stressperioderne i gennemsnit var
dobbelt så store hos mændene som hos kvinderne. Ved en mere "fysisk" form for stress, hvor
forsøgspersonerne skulle køre på en motionscykel, indtil de var helt udmattede, forekom der også en
stigning i spyttets cortisol-indhold, men denne gang var der ingen forskel på de to køn. Forskerne
mener derfor, at de to psykologiske stress-påvirkninger virkelig gjorde mændene mere stressede end
kvinderne. Måske er mænd generelt mere nervøse for "offentlig optræden" (selv om de ifølge andre
undersøgelser også er bedre til at skjule denne nervøsitet).



En anden forskergruppe fra universitetet i Californien, USA, har fundet en kønsforskel, der går i
modsat retning. Her var det kvinderne, der reagerede mest eller i hvert fald mest langvarigt på en
stress-periode, som dog var af en helt anden art end i den tyske undersøgelse. I den amerikanske
undersøgelse blev unge mænd og kvinder sat til at se en lille film, der udpræget gjorde tilskuerne
triste pga. et tragisk dødsfald. Ved denne undersøgelse var der ingen forskel i de fysiologiske stress-
reaktioner (hjertebanken, nervøs sved og kolde fingre) lige efter filmen, men efterhånden som tiden
gik, optrådte der en stadigt større forskel, fordi kvinderne var meget længere end mændene om at
komme sig oven på den triste oplevelse.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilder: C. Kirschbaum et al.:
Consistent Sex Differences in Cortisol Responses to Psychological Stress.
Psychosomatic Medicine, 1992, 54, 648-657.

B.L. Fredrickson et al.: Sex Differences in the Duration of Cardiovascular Responses to Sadness.
Psychophysiology, 1992, 29, S31.

Kønsforskelle i jalousi (1992, 1(3))
To psykologer fra universitetet i Michigan har for nylig fundet en klar kønsforskel i jalousi,
således at mænd bliver mere jaloux end kvinder ved sexuel utroskab, mens kvinder bliver mere jaloux
end mænd ved følelsesmæssig utroskab - altså når partneren viser følelser for en anden,
selv om der ikke er sex med i spillet.

I den første af to undersøgelser lod forskerne en gruppe på 30 kvinder og 30 mænd fordybe sig i to
situationer, de skulle forestille sig så levende som muligt. I den første situation skulle de forestille
sig, at de greb deres partner i et regulært sexuelt samkvem med en fremmed. Umiddelbart efter at
have forestillet sig denne situation skulle de på et spørgeskema oplyse, hvor meget de følte sig
jaloux, og hvor stærke symptomer på jalousi de oplevede hos sig selv. Denne del af undersøgelsen
viste en klart stærkere jalousi-oplevelse hos mændene. I den næste situation skulle alle
forsøgspersonerne ligeledes så livagtigt som muligt forestille sig, at de efter en periode med tiltagende
mistanke pludselig en dag blev helt klar over, at deres partner var dybt forelsket i en tredie person.
Igen skulle forsøgspersonerne svare på visse spørgs-mål vedr. jalousi - og denne gang viste det sig, at
det var kvinderne, der var blevet langt mere jaloux end mændene.

For nu at sikre sig, at disse besvarelser ikke blot beroede på fordomme om, hvad "man" burde blive
jaloux over, gentog forskerne nøjagtig det samme forsøg, men denne gang skulle forsøgspersonerne
ikke udfylde spørgeskemaer efter de to indbildte situationer. Derimod havde de alle fået påført nogle
elektroder, der kunne måle deres fysiologiske stress-reaktion ved de to indbildte oplevelser. Og her
viste det sig igen, at mændene reagerede med tydeligt mere fysiologisk stress ved forestillingen om at
gribe deres kvindelige partner i sexuel utroskab, mens kvinderne tilsvarende viste den stærkeste
stressreaktion ved forestillingen om, at deres mænd var blevet forelsket i en anden.

Forskerne mener, at deres fund kan forklares med en teori om menneskenes udviklingshistorie.
De antager, at fortidsmenneskene gik fra menneskeabernes gruppeliv til mere pardannelse og
monogami ved skiftet fra livet i skovene til livet på sletterne for ca. 2-3 mio. år siden.



I den forbindelse var det vigtigt for manden, der ofte jagede langt borte fra sin mage, at hun var ham
sexuelt trofast, for at han kunne være sikker på, at den føde, han bragte tilbage, gik til hans egne
børn.  Til gengæld var det vigtigt for fortidskvinden, at manden ikke blev forelsket i en anden
og derfor holdt helt op med at komme tilbage med føde til hende og deres fælles børn.

(Kilde: R.L. Larsen & D. Buss (1991). Sex Differences in Jealousy. Psychophysiology, vol. 28, S36).

Kvinder er ikke bedre end mænd til at forstå andres følelser (1993, 2(3))
I flere ældre lærebøger i psykologi hævdes det, at kvinder er bedre end mænd til at forstå andres
følelser. Det har nu vist sig at være en myte uden hold i virkeligheden; i hvert fald har to nye
amerikanske undersøgelser fundet, at de to køn var nøjagtig lige gode - eller dårlige - til at forstå
andres følelser.

I den ene undersøgelse satte psykologerne Anna Ruef og Robert Levenson 70 ægtepar til at
diskutere nogle ægteskabelige problemer i tyve minutter, mens de blev optaget på video. De ting, der
skulle diskuteres, var af en sådan art, at det kunne få endog ret stærke følelser frem i de fleste af de i
alt 140 ægtefæller.

Efter diskussionen blev hver af deltagerne bedt om at gennemse video-optagelsen alene to gange.
Under det første gennemsyn skulle de ved hjælp af trykknapper angive, hvornår de selv havde haft
en af følelserne trist, vred, glad eller nervøs. Under det andet gennemsyn skulle de ved hjælp af de
samme trykknapper angive, når de mente, at deres ægtefælle havde haft en af disse følelsesmæssige
stemninger under diskussionen.

Derefter kunne forskerne ganske nøje udregne, hvor gode de enkelte deltagere var til at fornemme de
følelser, der havde rørt sig i deres ægtefæller. Der var selvfølgelig meget stor forskel på resultaterne
for de enkelte deltagere - nogen tog næsten konstant fejl af deres ægtefællers følelser, mens andre var
fremragende til at fornemme ægtefællens følelser - men i gennemsnit var der ingen som helst forskel
på mænds og kvinders præstationer i denne undersøgelse.
Det kunne jo selvfølgelig bero på, at ægtefæller kender hinanden bedre end folk i almindelighed.
Derfor gentog forskerne undersøgelsen, men nu med mænd og kvinder, der var ganske ukendte for
hinanden på forhånd. Her fandt man selvfølgelig en gennemgående ringere forståelse for modpartens
følelsesmæssige reaktioner, men igen var der ingen gennemsnitlig forskel på mændenes og kvindernes
evne til at fornemme modpartens følelser under samtalen.

I begge undersøgelser havde man under hele diskussionen også målt pulsen hos de to
diskussionsdeltagere, og som man måske kunne gætte på forhånd, viste det sig, at jo mere ophidset
en diskussionsdeltager var - altså jo mere pulsen var stigende - jo dårligere var den pågældende,
hvadenten det var en mand eller en kvinde, til at fornemme modpartens følelsesmæssige tilstand.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: A.M. Ruef & R.W. Levenson (1992).
Empathy in Longterm Marriage: Physiological Correlates. Psychophysiology, 29, S60.



Personlighedens fem sider (1993, 2(4))
Vi bruger i dagliglivet et utal af forskellige begreber til at beskrive andres personlighed.
Vi siger f.eks. om andre, at de er venlige, generte, opfarende, eftertænksomme, gavmilde, snerpede,
udspekulerede, egoistiske, nervøse osv., osv. Men hvordan kan man ud fra dette mylder af ord
sammenligne forskellige menneskers personlighed på en klar og enkel måde? Det spørgsmål har
optaget personlighedspsykologer meget i dette århundrede, og der er fremkommet adskillige forslag
til systematiske beskrivelser af personligheden, forslag der opererer med et bestemt antal egenskaber,
som kan måles hver for sig, og som tilsammen formodes at give et tilstrækkeligt "mål" for et
menneskes personlighed.

Men hvor mange egenskaber skal der være i en sådan beskrivelsessystem?
Det er der langt fra enighed om. Indtil for nylig har de to mest anvendte systemer til beskrivelse af
den menneskelige personlighed bestået af hhv. 16 og 3 skalaer. 16-skala systemet er udviklet af
englænderen J. Cattell og anses nu om dage for at være for kompliceret til at give en nogenlunde
hurtig og overskuelig beskrivelse af personligheder. Modsat er 3-skala systemet, der er udviklet af
englænderen H.J. Eysenck, i de flestes øjne for simpelt.

Nu ser det imidlertid ud til, at der er sket et væsentligt gennembrud på dette område i
personlighedspsykologien, idet en forskergruppe ledet af Paul Costa og Robert McCrae for nylig har
foreslået et beskrivelsessystem bestående af 5 skalaer. Det er altså de pågældende forskeres mening,
at vores personlighed nogenlunde udtømmende kan beskrives ved et mål for fem forskellige
egenskaber, der hver for sig ligger på en skala mellem to modsatte egenskaber. Nøjagtig hvor man
ligger på de fem skalaer, måles ved hjælp af et spørgeskema, der indeholder fem grupper spørgsmål,
der omhandler de fem egenskaber.

Dette beskrivelsessystem har i løbet af kort tid vundet en vældig udbredelse,
 og i en ny artikel gør de to amerikanske psykologer status over forskningen og giver en grundig
beskrivelse af de fem egenskaber, der indgår i beskrivelsessystemet. Disse fem egenskaber er,
 i en mere kortfattet beskrivelse, følgende:

1) Følelsesmæssigt rolig kontra følelsesmæssigt let påvirkelig
2) Udadvendt og selskabelig kontra indadvendt og eftertænksom.
3) Åben for nye ideer og muligheder kontra traditionel og "konservativ",
    altså tilbøjelig til at holde fast ved det sædvanlige og det velkendte.
4) Venlig og imødekommende over for andre kontra fjendtlig eller overlegen.
5) Stræbsom, arbejdsom og udholdende kontra opgivende, skødesløs og omskiftelig.

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at denne femdelte personlighedsbeskrivelse ikke omfatter
alt det, vi kalder evner, f.eks. intelligens og musikalske eller matematiske evner. Men i øvrigt ser det
ud til, at også vores evner falder i fem selvstændige kategorier, nemlig 1) almindelig intelligens, 2)
social intelligens (evne til at omgås og forstå andre mennesker), 3) musikalske evner, 4) rumslige
evner (evnen til at orientere sig forskellige steder, at finde vej, osv.) samt 5) kropslige evner
(gymnastiske evner og fingerfærdighed).

Ved at måle personlighedens fem grundlæggende sider og de fem forskellige evner skulle man altså
 - ved blot ti forskellige tal - kunne få et ganske dækkende mål for alle et menneskes grundlæggende
psykiske egenskaber.

Kilde: P.T. Costa & R.R. McCrae (1992). The five-factor model of personality
and its relevance to personality disorders. Journal of Personality Disorders, 6, 343-359.



Diverse andre artikler
og andet interessant om Skilsmisse:

Til magtkampene os skiller…
Af Louise Pagsberg, KvindeGuiden.dk - louise@kvindeguiden.dk

Sidste år stod 37.210 danske par foran en præst
og lovede hinanden troskab, til døden dem skiller.
Samme år gjorde 15.304 ægtepar det modsatte – de blev skilt..

Hvert andet par har haft en krise i parforholdet viste en undersøgelse
om familie- og samliv som Gallup fornyelig foretog for Kristelig Dagblad.
Ifølge undersøgelsen er det skænderier og magtkampe om det huslige
arbejde - og den manglende tid til hinanden der er blandt de hyppigste
årsager til overvejelserne om skilsmisse.

Men parterapeuter anser magtkampene for nødvendige
og oftest uundgåelige i et hvert forhold og vi mener
at de ligesom forelskelsen, er naturlige elementer i parforholdet.
Magtkampen viser, at der er energi og den peger på de områder,
hvor der er brug for at udvikle forholdet.

Ofte er begge parter ulykkelige over magtkampene, men ved ikke, hvad der
skal til for at forbedre kommunikationen. Flere og flere par henvender sig til
parterapeuter hvor de får hjælp til genfinde den gode kommunikation og
følelsesmæssige kontakt.

Hos terapeuten får de hjælp til at forstå
hvad det er, der sker i parforholdet, hvorfor skænderierne
er så voldsomme og hvorfor det hele bliver så smertefuldt.
Kommunikationen  og forståelsen er fundamentet for
en dybere følelsesmæssig kontakt.



Ebbe´ s artikel i Alt for Damerne:
Når han (manden?) for femte gang ikke har formået at ramme
vasketøjskurven, eller når hun (kvinden) for syvende dag i træk
har vendt ham ryggen i dobbeltsengen med en opdigtet hovedpine
som undskyldning for at være i fred. Når spørgsmål om hvis tur
det nu er til at tage opvasken, hente børnene eller sortere det
snavsede tøj bliver til den eneste kommunikation i ægteskabet, så
er det, at nok bliver til ”Nu er det fandme nok!” på et tidspunkt.

"Man kan blive ret skør i hovedet af at leve i et dårligt parforhold.
Dagligt fastholde hinanden i en pinefuld ulykkelighed og en
konstant irritationstilstand. Det er direkte usundt, hvis de fleste
dage i ens samliv er ulykkelige, fordi man ikke kan være sammen
uden at skændes om alt og oftest helt ligegyldige ting. Kort sagt::
Hvis der i længere tid ganske enkelt er mere smerte end glæde i
din hverdag, og der ingen børn er med i billedet, ja så bør du
alvorligt overveje, om det ikke er bedst at bryde ud af forholdet
og ikke spilde mere tid på det. Der er en ting der er værre en at
spilde 100 dage med en person, som du ikke kan lide. Og det er
at spilde 101 dag. “, mener Ebbe Scheel Krüger, der er
cand.psych. og parterapeut.  Undersøgelser peger da også på, at
flertallet af de kvinder,  der bliver indlagt på landets psykiatriske
afdelinger, netop har levet eller lever i et uharmonisk parforhold.

Det er sværere - og værre, hvis der er børn i ægteskabet.
Ingen børn har godt af at leve i et hjem, hvor der kun sjældent er
våbenhvile, og mest kun frygt, ulykkelighed og utryghed og ingen
glæde.  "I ethvert hjem er der en speciel stemning, varm eller
ond. Og et barn kan ikke undgå at blive præget af den stemning,
der er i hjemmet. Uden kærlighed bliver de nogle sære ulykkelige
og asociale rødder, og det er mere reglen end undtagelsen, at
børnene fører dette krigeriske mønster med sig til deres eget
ægteskab en dag”, siger Ebbe Scheel Krüger, men understreger
samtidig, at han altid opfordrer par til at kæmpe ekstra hårdt for
at bevare ægteskabet, når der er mindre børn involveret.



“Når jeg bliver opsøgt af et ægtepar, spørger jeg altid, hvor
mange børn de har, og hvor gamle de er. Hvis der er børn på
højkant, skal de selvfølgelig tages med i billedet, for de er altid
værd at kæmpe for. Det er også rådgiverens opgave at tale deres
sag, for der er ingen tvivl om, at en skilsmisse har store
konsekvenser for et barn. Børn har sjældent godt af, at deres far
eller mor ikke længere bor sammen hos dem”, siger han og råder
forældre med krise i parforholdet til at søge hjælp, inden de
kuldsejler enten hos nære venner eller en parterapeut.

Nogle gange er der bare brug for at tage en god lods ombord i et
stykke tid på båden, når den er kommet ud at sejle i skærgården
og på forskellige måde dirigere ægteskabet tilbage på rette kurs.

"Folk udefra kan lettere se, om det er direkte ondskab, det der
foregår, eller om konflikten bare drejer sig om en misforståelse
mellem parterne. Det kan give en ny synsvinkel og åbning, som
de ikke selv er i stand til at se i deres egocentriske smerte
og en tidlig indsats kan redde mange gode ægteskaber.

En klassisk fejl mange begår, sker, når et par går fra at være
kærester til at blive Mor og Far for første gang. Hun bruger al sin
energi på det lille nye medlem af familien, når hun har fri, og
knokler så ellers resten af tiden på fuldtidsjobbet og er ufattelig
træt, når hun endelig har lidt tid til sig selv. Der går ikke lang tid,
før manden begynder at føle sig overset og fosømt. Hun er altid
træt, og når han har forsøgt at hjælpe og tage ansvar, får han at
vide, at alt, hvad han har gjort, bare er forkert. Og at han blot skal
lade hende være alene, så hun kan tanke op igen til imorgen.

"Her falder en del mænd for fristelsen og indleder en affære med
en anden kvinde, der synes at sætte pris på ham. Her bør mænd
være bedre til at forstå, at det kun er en periode, hvor alle er
trætte og i stedet bruge mere tid på at aflaste hende og lære sit
barn bedre at kende fra begyndelsen af. Og så må de altså finde



andre metoder til at tage sig den nødvendige tid til hinanden og
tilfredsstille sig selv på. Der er jo altid to sider af selv den
tyndeste pandekage," siger Ebbe Scheel Krüger. Men formår man
ikke at se disse to sider, og tager man alligevel beslutningen om
at skrive skilsmissepapirerne under, så anbefaler Ebbe Scheel
Krüger, at man som det første dropper den dårlige samvittighed.

“Der er en uundgåelige dårlige samvittighed, som alle mennesker
bliver berørt af. Det er den eksistentielle skyldfølelse, der opstår,
når vi siger farvel til noget, der har været vigtigt i vores liv. Det
gør ondt at sige farvel til et menneske, du engang har elsket. Det
er en naturlig følelse, der dukker frem, når vi bagefter kommer i
det eftertænksomme hjørne. En smerte, som skyldes at vi primært
er sociale væsner og ikke bryder os om at sige farvel.”.

Der er også en mere neurotisk skyldsfølelse,
som man, skal sørge for at give slip i hurtigst muligt, hvis den
opstår.  “Det er uudholdeligt for både én selv og sine omgivelser,
hvis man drukner sig i hændervridende selvmedlidenhed og kun
passivt angrer det, der er sket, uden alligevel at ville at lave noget
som helst om.”, siger Ebbe Scheel Krüger,  Hvis ens dårlige
samvittighed i virkeligheden kun går ud på, at andre helst skal
bekræfte én i, at det var det rigtige valg, man traf, så bed i stedet
for mere direkte konkret om trøst. Drop den der Bondeanger og
se skilsmissen som en ny chance for at leve livet på den måde,
som du gerne vil, fremfor fortsat blot at leve i et illusorisk håb,
du alligevel ikke tror på. For der er ingen - hverken psykologer,
parterapeuter eller andre - der nogensinde kan svare på, om det er
bedst for et ægtepar, at de går hver til sit eller bør blive sammen
og tage kampen op. Det er et valg og en beslutning, som kun
parret selv er i stand til at træffe." Oftest er det dog en god ide at
vende sine muligheder med en uden for stående eller god ven.



FEM RÅD NÅR DU VIL SKILLES

1) Tal med nogle venner om jeres parforhold og lyt til deres råd
eller opsøg en psykolog, så I kan få en udefra stående vurdering
af jeres problemer. Det kan måske være med til at give en åbning,
som I ikke selv har kunnet se.

2) Nå I beslutter jer for at skilles, så læg en fornuftig plan for
skilsmissen, mens I stadig kan tale sammen. Planen skal tage
højde for, hvordan jeres børn mindst mulig tager skade. Dvs. aftal
hvor barnet skal bo, samt hvor ofte og hvornår barnet skal have
samkvem med den anden forælder osv osv.

3) Få dig en god advokat, som kan sørge for at I får en 100%
retfærdig skilsmisse. For husk, at I også skal kunne tale sammen
bagefter. Derfor må ingen blive snydt mht. bodelingen.

4) Drop Bondeangeren. Sket er sket, og I bærer selvklart begge
en del af skylden for det brudte ægteskab. Græd over fortiden, det
forløser - og tænk så på fremtiden, det åbner op. Gør dit nye liv
bedre end, det var før, så forsvinder den dårlige samvittighed.

5) Lad være med at isolere dig. Selv om du ikke har lyst, så tving
dig selv til at besøge gamle venner og opsøg nye. Du har brug for
et bredere og bedre netværk, nu hvor du står alene.

Du kan læse mere om parforhold og skilsmisse
på Ebbe Scheel Krüger ´s hjemmeside:
www.psykoweb.dk
------------------------



Det er især kvinderne, der ønsker skilsmisse i dag.
Ca. 75% af alle skilsmisser finder sted på kvindens foranledning.
Hun smider ham simpelthen ud, når de får børn - og "hun kan selv"
når fyren ikke fatter, at kønsrolledebatten har kørt på højtryk i de sidste 30 år.
De fleste skilsmisser sker i dag i løbet af parrets første 3 - 4 år
 - og ikke efter 7 år, som man tidligere troede!

Kvinderne har flyttet sig gevaldigt, siden hendes egen - og hans mor var ung!
Det er der mange 25 - 40 årige fyre, der med stor forundring har opdaget, når de er gået i
stå som Peter Pan, Rambo, Anders And og blot laller rundt. De er alt for ofte ordløse,
målløse, konfliktsky, frygtsomme og afmægtige i det intime liv. Så imens fyrene flyver
rundt, eller småsover foran tv - har kvinderne efterhånden tilkæmpet sig en helt ny
styrke: frihed & selvstændighed de ikke vil give slip på.
Hendes krav til Ham er i løbet af de sidste 30 - 40 år steget betydeligt!
I hvert fald er de i dag betydelig større, end hans Mors til hans Far.

I dag gider kvinderne simpelthen ikke mere støtte og opmuntre,
passe og pleje Manden, som hans mor gjorde - eller ikke gjorde godt nok.
Hun nægter i stigende grad at puste hans skrøbelige Ego op (give ham selvtillid)
ved hele tiden at beundre ham og rose ham for, hvor dygtig, ja helt genial han er til sit job
- og lege med computeren udover at skifte kanal på fjernsynet, fremfor med børnene.
"You call it love, I call it roomservice", kalder  Leonard Cohen denne nye holdning.
 Åh ja - der er lang vej igen, før vi tør mødes i øjenhøjde.

Hun vil også selv passes og plejes, forstås, støttes, snakkes med, værdsættes,
have opmærksomhed. Leges med, have gode fælles oplevelser - ja elskes i det daglige.
Hun bryder ikke så ofte sammen i dag i angst eller depression, som før. Hun bliver vred! I
dag kæmper Ibsens Nora sig med råb og foragt ud af de ensomme, kærlighedstomme
ægte-skaber. Og klarer sig oftest meget bedre alene via et hjælpsomt og ofte mere
forstående veninde-, venne- og familienetværk, end han! Det har alt for mange forladte -
og rasende fædre hårdt og barsk erfaret.

Begrundelserne for de mange skilsmisser er oftest:
Knuste drømme, skuffede forventninger - og evindelige skænderier.
Stress på jobbet + en alt for stor træthed, når man er hjemme = kommunikations
sammenbrud. En pinefuld følelse af, “at jeg står jo alligevel helt alene med det hele, og han
er jo efterhånden også fuldstændig ligeglad med mig!”, “Jeg elsker ham ikke, og han
elsker sgu heller ikke mig mere!" Udover at skilsmisser ofte også begrundes med sprut,
vold, utroskab + smerten ved tabet af glæden ved sex,
som kan ses som symptomer på stor indre tomhed, tamhed - og kedsomhed.

Den vigtigste årsag til disse 2 - 4 års brud er desværre, at forældre med små børn arbejder
meget mere end alle andre aldersgrupper. 50% af småbørns-mødrene arbejder over 35
timer om ugen, og fædrenes arbejdsuge er i gennemsnit helt oppe på ca. 45 timer! Og det
betaler de meget dyrt for. Det er skrup umuligt at forene mere overarbejde med sport,
internet - og børn og få et kærligt familieliv! De to, der skulle have holdt sammen, lever en
hverdagen i hver sin verden.

Kærlighedsunderskuddet, manglende tid til hinanden, den manglende glæde  - og ofte et
kæmpestort raseri over hans alt for store fjernhed og ubehjælpsomhed (mht. følelser og
kontakt). Presset kan få det hele til at brænde sammen for hende i angstanfald og
depression. Eller medføre at hun bryder ud af det kærlighedsløse fængsel, hvor hun føler
sig "helt alene om det hele" = glemt. Kan kærlighedens træ gro i din stue, hvis der hele
tiden er en, som pisser i urtepotten?  - eller når ingen har tid til at vande blomsterne. Kort
sagt snart visner alt det smukke.



Skilsmisseprocenten i København er nu oppe på 40% i ægteskabets første 7 år!
37% af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Bunden nås oftest efter kun 2 - 4 år.
Hvert 3. barn under 5 år har oplevet en skilsmisse. Ca. 275. 000 børn under 18 år
har allerede oplevet dette kanonskud imod deres basale tryghed - og imod troen på,
 at voksne mennesker overhovedet kan hitte ud af kærligheden.

Mange unge tvivler i dag af gode grunde på om kærlighed imellem voksne overhovedet
eksisterer - som andet end et digt, en film og nogle ganske få kortvarige solstrejf på en
ellers evig grå og overskyet mørk himmel. Eller som en sagde til mig: "Sex og sjov, ja!
Kærlighed, føj! Det er bare noget, som gør ondt."

Pointen med at fortælle dig om disse deprimerende tal er,
at hvis du er over 30 år og fraskilt (med eller uden barn), så skal du ikke blive spor
overrasket over at opdage, at du har denne pinefulde smertelige oplevelse fælles med
mange af de andre singler, som du dagligt møder og blot haster forbi i din travle hverdag
- lige udenfor din bolig, i dit kvarter og på din arbejdsplads.

Statistikken viser os desværre også,
at der er en stor overvægt af de lidt ældre singlekvinder. Modne mænd
er oftest "indfanget" i 50 ´erne, og er derfor i mindretal til de fleste arrangementer på det
ind imellem ret barske 40 - 50 åriges single-marked.



ENLIGE MØDRE
ER BEDRE MØDRE END FRUSTREDE MØDRE MED MAND:
Single mums raise better broods - 17 April 02 Helen Phillips

Single mums are better at raising their kids than two parents
 - at least in the bird world. Mother zebra finches have to work harder and
raise fewer chicks on their own, but they also produce sexier sons who are
more likely to get a mate.

The finding shows that family conflict is as important an evolutionary driving
force as ecological factors such as predation and food supply. With two
parents around, there is always a conflict of interests, which can have a
detrimental effect on the quality of the offspring.

In evolutionary terms, the best strategy for any parent in the animal world
is to find someone else to care for their offspring, so they can concentrate
on breeding again. So it is normal for parents to try to pass the buck to
each other. But Ian Hartley from the University of Lancaster and his team
wondered how families resolve this conflict, and how the conflict itself
affects the offspring.

To find out, they measured how much effort zebra finch parents put into
raising their broods. They compared single females with pairs, by monitoring
the amount of food each parent collected, and removing or adding chicks so
that each pair of birds was raising four chicks, and each single mum had two
- supposedly the same workload.

But single mums, they found,
put in about 25 per cent more effort than females rearing with their mate.
To avoid being exploited, mothers with a partner hold back from working
too hard if the father is being lazy, and it is the chicks that pay the price.
"The offspring suffer some of the cost of this conflict," says Hartley.

Sexy sons
The cost does not show in any obvious decrease in size or weight, but in
how attractive they are to the opposite sex. When the chicks were mature,
the researchers tested the "fitness" of the male offspring by offering
females their choice of partner. Those males reared by single mums were
chosen more often than those from two-parent families.

Sexual conflict has long been thought to affect the quality of care given to
offspring, says zoologist Rebecca Kilner at Cambridge University, who works
on parental conflict in birds: "But the experimental evidence is not great.
The breakthrough here is showing it empirically."

More surprising, says Kilner, is Hartley's assertion that conflict may be a
strong influence on the evolution of behaviour, clutch size and even
appearance.  "People have not really made that link," says Hartley.



A female's reproductive strategy is usually thought to be affected by
predation and food supply. Kilner says parental conflict should now be
taken into account as well.

Journal reference:Nature (vol 416, p 733)
17 April 02

Dr Phill The Statistics in USA
What the latest data reveals about who is getting married
and when, as well as who is most likely to divorce.

* The average age of a woman getting married in the United States is 27.
* The average age of a man getting married in the United States is 29.

* Eighty-eight percent of American men and women
between the ages of 20  and 29 believe that they have a soul mate
who is waiting for them. — University Wire, Louisiana State University

* Fifty-nine percent of marriages for women under the age of 18
end in divorce within 15 years. The divorce rate drops to 36 percent
for those married at age 20 or older. — "Cohabitation, Marriage, Divorce
 and Remarriage in the United States," M.D. Bramlett and W.D. Mosher

* Sixty percent of marriages for couples between the ages of 20 and 25
end in divorce. — National Center for Health Statistics

* Fifty percent of all marriages in which the brides are 25
 or older result in a failed marriage. — National Center for Health Statistics

* Sixty-five percent of altar-bound men and women
live together before getting married. — Bride's Magazine

* Research indicates that people who live together prior to getting married
are more likely to have marriages that end in divorce. — The Boston Herald

* A recent study on cohabitation concluded that after five to seven years,
only 21 percent of unmarried couples were still living together.
— The Boston Herald

* Fifty-five percent of cohabitating couples get married within five years
of moving in together. Forty percent of couples who live together break up
 within that same time period. — Annual Review of Sociology

* Children of divorce have a higher risk of divorce when they marry,
and an even higher risk if the person they marry
comes from a divorced home.



One study found that when the wife alone had experienced a parental
divorce, her odds of divorce increased to 59 percent. When both spouses
experienced parental divorce, the odds of divorce nearly tripled to 189
percent.  — Journal of Marriage and the Family

* The likelihood that a woman will eventually marry is significantly lower  for
those who first had a child out of wedlock. By age 35, only 70 percent of all
unwed mothers are married in contrast to 88 percent of women who have
not had a child out of wedlock. — "Finding a Mate? The Marital and
Cohabitiation Histories of Unwed Mothers," Lawrence L. Wu and Barbara Wolfe



Kampstilen er afgørende
Hvordan I skændes, er vigtigere end Hvad I skændes om
Den måde I diskuterer på, kan forudsige om jeres ægteskab holder.
En undersøkelse av Sybil Carrere og John M. Gottmann ved universitetet i
Washington viser at man med forbløffende presisjon kan forutsi hvem som blir skilt
og hvem som ikke blir skilt i løpet av de påfølgende seks år. Det oppsiktsvekkende
er at det er mulig å gjøre en slik prediksjon på grunnlag av systematiske studier av
bare tre minutters registrering av hvordan nygifte ektefeller gjennomfører en
diskusjon seg imellom.

De to forskerne hadde overtalt 124 «nesten nygifte» ektepar til å delta i
undersøkelsen, der de skulle velge seg et problemtema som de for tiden var uenige
om. Det kunne dreie seg om fordeling av husarbeid, barneoppdragelse, kontakt med
svigerfamilie eller annet. Deretter skulle de sitter overfor hverandre og diskutere
dette felles problemet i 15 minutter. Under diskusjonen ble begge deltakerne filmet
hver for seg. Deretter satte man trenete observatører til å skåre forekomsten av
positive og negative følelsesmessige ytringer hos partene.

De følelsesmessig ytringene ble skåret dels ut fra ansiktsuttrykk, dels ut fra innholdet
i det som ble sagt og måten det ble sagt på. Det er selvsagt vanskelig å avgjøre helt
eksakt når en person uttrykker en negativ eller positiv følelsesmessig reaksjon
overfor sin ektefelle. Men det viste seg likevel at de to observatørene i de fleste
tilfeller hadde sammenfallende vurderinger. Man kan derfor være rimelig sikker på
påliteligheten av skåringen som ble gjort av de to ektefellenes følelsesmessige
reaksjoner.

I den delen av undersøkelsen som blir omtalt her, ble det for hver treminutters
periode ganske enkelt gjort en opptelling av hvor mange positive og hvor mange
negative ytringer som forekom hos henholdsvis mannen og hustruen i hvert ektepar.

Ved å trekke antallet positive ytringer fra antallet negative ytringer, fikk man et
enkelt mål for graden av «negativitet» i diskusjonen med ektefellene hos hver av de
to deltakerne. Og det viste seg at dette målet for negativitet med nesten forbløffende
presisjon kunne forutsi hvem som ville bli skilt i den påfølgende seksårsperioden.
Ved den oppfølgende undersøkelsen seks år senere, var 17 av de 124 parene blitt
skilt. Det var disse parene som i snitt hadde vist høy negativitet overfor hverandre i
diskusjonen kort tid etter bryllupet.

Det viste seg at det i like høy grad var negativitet hos mannen
som hos hustruen som varslet om senere skilsmisse. Men det mest slående resultatet
var likevel at for kvinnene viste det seg at deres negativitet allerede i den første
treminutters perioden av diskusjonen kunne forutsi senere skilsmisse like så godt som
negativiteten gjennom hele den 15 minutter lange diskusjonen. For kvinnene var
graden av negativitet altså konstant i alle fem treminutters periodene i den
opprinnelige diskusjonen.



For mennene var det litt annerledes. Her var negativiteten hos dem som senere ble
skilt ikke så veldig stor i den første treminutters perioden. Til gjengjeld ble
negativiteten større og større i løpet av de 15 minuttene samtalen varte.

Det ser altså ut til at den negativiteten som varsler senere skilsmisse viser seg helt fra
starten av diskusjonen hos kvinnene, mens den melder seg med økende styrke hos
mennene, jo lenger diskusjon varer.

Denne sammenhengen mellom negativitet i ekteskapelige diskusjoner
og senere skilsmisse kan gi grunnlag for å anbefale grundig vurdering av hvem man
passer eller ikke passer sammen med. Funnene reiser også spørsmål om det er mulig
å lære unge ektepar å diskutere på mer positive og konstruktive måter, dersom de har
problemer med å takle innbyrdes uenighet.

Undersøkelsen viser nytten av en detaljert og systematisk kvantitativ tilnærming når
en skal analysere denne typen par-relasjoner. Forfatteren av forskningsrapporten
refererer i den forbindelse til foreløpige resultater som viser at terapeuter ikke kan
predikere skilsmisse bedre enn sjanse, når de vurderer tilsvarende video-opptak med
et «klinisk» blikk.

Carrere, S. & Gottman, J. M. (1999). Predicting divorce among newlyweds from the
first three minutes of a marital conflict discussion. Family Process, 38, 293-301.



Længe leve ægteskabet - koste hvad det vil
Skal ægteskabet holde tiden ud, er det en god idé at bo sammen,
før man bliver gift. Og have samme alder, men forskellige uddannelser,
viser en økonomisk analyse af ægteskabsmarkedet. - Af  Marie Brynskov

Hvad er ægteskabet værd?  Det spørgsmål stillede rekordmange par - 15.763 - sig selv
sidste år. De fandt frem til svaret »for lidt« - og lod sig skille.  »Ægteskabet kan
anskues ligesom arbejdsmarkedet, hvor to parter mødes og indgår diverse
samarbejdsaftaler«, siger økonom Michael Svarer, ph.d. på Aarhus Universitet.

7. 000 ægteskaber analyseret
Han har analyseret over 7.000 ægteskaber ud fra oplysninger om bl.a. indkomst,
uddannelse og alder og kan se, hvad der skiller folk ad og holder dem sammen -
statistisk set.  Når ægteskabet slutter før tid, er det tit, fordi den ene part har fået en
lavere - eller en højere værdi undervejs i forholdet, siger han.

 »Man har en forventning om ægteskabet i starten. Og så sker der noget,
der ændrer den. Man bliver enten syg eller arbejdsløs og får en ringere værdi på
ægteskabsmarkedet. Eller det omvendte: bliver cykelstjerne og stiger i værdi. Og så
finder man en anden partner«, siger han og understreger, at tallene intet melder om
forholdets 'matchkvalitet' - kemien.

Undersøgelsen viser blandt andet, at ægtepar, der ikke først har boet sammen, har
større risiko for at blive skilt.   »Som 16-årig går man ud og afsøger markedet. Og
nogle vil så gifte sig med den første og bedste, de møder. Men det tager tid at afsøge
markedet - og ikke mindst finde sin egen værdi«, siger Michael Svarer,
der selv er samboende og har et barn.

Børn ingen garanti
Men børn er ingen garanti for et langt ægteskab, viser den nyeste del af
undersøgelsen. Tværtimod.  Og det kommer bag på økonomen. »Alt andet lige skulle
man tro, at børn stabiliserede forholdet. Men hvis man renser tallene for de 'gode' par,
der ville blive sammen, børn eller ej, så viser undersøgelsen, at børn i resten af
tilfældene faktisk øger risikoen for skilsmisse«, siger Michael Svarer.

Stedbørn tæller heller ikke på plussiden i et ægteskab, s
elv om det kunne se sådan ud med de økonomiske briller på.
»Umiddelbart får man jo en anden familie med. Men samtidig er den forælder, der har
barnet, allerede blevet skilt én gang, og derfor er der ofte større risiko for, at personen
bliver skilt både en og to gange mere«, siger Michael Svarer.

Stordriftsfordele
Det er en undren over de mange skilsmisser, der ligger bag undersøgelsen.
For ud fra et økonomisk synspunkt er der store fordele ved ægteskabets synergieffekt.
»Det er ligesom, når to firmaer fusionerer. Det tager ikke længere tid at lave mad til
to, så man opnår en stordriftsfordel. Og man kan deles om avisabonnementet«, siger
Michael Svarer.

Undersøgelsen viser, at par med samme typer uddannelse bliver hurtigere skilt.
Effekten er dog størst i ægteskaber med kortere uddannelser.  Derfor er det en god
idé at lave noget forskelligt, som den økonomiske 'specialiseringsteori' lægger op til.



 »For eksempel, at manden arbejder ude, og kvinden arbejder derhjemme.
På den måde har manden høj indtjening, mens kvinden er produktiv derhjemme. Og
de får begge del i afkastet«, siger økonomen - vel vidende, at sådan ser virkeligheden
ikke ud i dagens Danmark.

Rige kvinder klarer sig selv
Faktum er, at mens cirka 35.000 par blev gift sidste år, blev knap halvt så mange
samtidig skilt, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

 Mandens indkomst spiller dog stadig en stor rolle for ægteskabets holdbarhed.
»Det er ret interessant. Jo højere indkomst manden har - jo mere stabile er
ægteskaberne. Men jo højere kvindens indkomst er, jo mindre stabilt er det.
Det er åbenbart sådan, at en rig mand er attraktiv. Mens en rig kvinde
 - hun kan godt klare sig selv«.

Ingen idé om lykke
Men én ting er tallene på regnemaskinen - noget andet er det,
der ikke kan læses ud af statistikken: nemlig kærligheden. »Jeg har ingen idé om,
hvorvidt folk i de lange ægteskaber er lykkelige«, understreger økonomen.



Fædre snydes for samvær med børn
15. januar 2003, af Rasmus Lindboe
Trods gentagne skærpelser af loven bliver fædre i stort omfang
snydt for  at se deres børn i skilsmissesager.

Ekspert opfordrer til at beskytte fædre.
Danske børn bliver i stort omfang afskåret fra at se deres fædre,
når forældrene går fra hinanden. Det fastslår Foreningen Far, der nu
henvender sig direkte til justitsminister Lene Espersen (K)
med en bøn om hjælp.

I 65 procent af de 3.000 sager, som foreningen hvert år behandler,
går fædrene glip af samvær, mens en sag om forældremyndighed bliver
behandlet, viser opgørelsen. Og det på trods af at skiftende justitsministre
flere gange siden 1995, hvor loven trådte i kraft, har indskærpet reglerne
over for statsamterne.

Opgørelsen bør føre til, at reglerne for samvær bliver ændret,
mener lektor, dr.phil Ning de Conink-Smith fra Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU): »Det er helt til grin, at fædre ikke kan se deres børn i den
periode, hvor en samværssag bliver behandlet. Systemet er gearet til at
beskytte kvinder, men i dag er der langt mere grund til at beskytte mænd,
der er nogle svage stakler i det her spil,« siger Ning de Conink-Smith til
Information.

Grove anklager
I dag oplever hvert tredje barn, at forældrene går fra hinanden.
Mens sagen om forældremyndighed bliver behandlet, kan mødre med
beskyldninger om druk, sex-misbrug eller voldelig adfærd hindre, at barnet i
op til et år ser sin far.

Når forældrene går fra hinanden og den ene part – typisk moderen –
nægter at lade barnet se faderen, skal statsamtet afgøre sagen om
forældremyndighed. Det tager typisk statsamterne tre til fire måneder at
afgøre en sag. Moderen kan derefter forsinke sagen i adskillige måneder
ekstra ved at anklage faderen for alkoholmisbrug eller manglende evne til
at skabe tryghed for barnet.

Børn tager skade
Så indkalder statsamterne til rådgivning eller får en ekspert til at vurdere
sagen. Og både faderen og moderen skal indsende papirer om deres syn
på sagen. Alt sammen forsinker sagen – uden at barnet ser sin far.

»Hvordan vill du selv have, hvis du ikke så dit barn i et år?
Kontakten ryger, når faderen lige pludselig forsvinder ud af barnets liv. Oven i
købet bruger moren måske tiden til at bearbejde barnet,« siger Jeanette
Sørensen, landsformand for Foreningen Far.  Netop derfor kan statsamterne
give fædrene adgang til at se børnene, mens sagen står på – et såkaldt
midlertidigt samvær.



Loven trådte i kraft i 1995.
Siden har Civilretsdirektoratet indskærpet reglerne over for statsamterne
fire gange. Tilsyneladende uden den store virkning. »På papiret ser reglerne
fine ud, men de bliver ikke brugt i praksis,« konstaterer landsformand
Jeanette Sørensen på baggrund af foreningens opgørelse.
Statsamterne skal i følge reglerne gøre opmærksom på, at fædre kan få
midlertidigt samvær, mens de venter på den endelige afgørelse. Samtidig
skal et eventuelt afslag begrundes skriftligt. Men statsamterne bryder
reglerne i langt de fleste tilfælde, fastslår foreningen i henvendelsen til
justitsminister Lene Espersen.

Livsprojekt: børn
Ifølge Ning de Conink-Smith bunder problemet i, at børn i dag er
den samlende identitet for stressede forvirrede danske mænd og kvinder:
»Børn er ikke blot et livsprojekt, men et livsvigtigt projekt. Højtuddannede
kvinder lever et tummelumsk liv med familie og karriere. Relationen til
børnene er kvindens forankringspunkt. Derfor er de skide børn så vigtige,«
siger hun.

Samtidig er mændene nybegyndere i kampen om børnene,
mener Conink-Smith: »Mændene kan bare pakke sig. Kvinderne har ikke
brug for dem, og de nyder godt af kvindebevægelsens årelange kamp.
Mændene halter forvirret og tummelumse en generation bag efter,« siger
eksperten fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Børnene taber også i konflikten,
fastslår Ning de Conink-Smith: »Alle konflikter er noget hø for børnene.
De tvinges til at vælge side,« mener hun.

Civilretsdirektoratet vil ikke kommentere sagen
og henviser til justitsministeren.  http://www.information.dk/

Forsker: Skilsmissefædre er tilfredse
 Inge Methling www.politiken.dk   2. november 1999

Langt de fleste skilsmissefædre er godt tilfredse med de aftaler,
der bliver truffet om børnene i forbindelse med skilsmissen.

Det familieretlige system diskriminerer ikke fædrene - tværtimod giver lovgivningen i
dag fædrene rettigheder i form af samværsmuligheder, som de ikke  altid udnytter.

 Så hårdt trækker sociolog Mai Heide Ottosen, Socialforskningsinstituttet,
sin konklusion op i sit  bidrag til Ligestillingsrådets antologi 'Mænd på vej',
der udkommer i dag.  »Jeg siger det lidt polemisk, fordi man i den offentlige debat tit får
indtryk af, at en stor gruppe af  skilsmissefædrene er utilfredse.
Men lovgivningen indeholder i dag et stort potentiale for ligestilling  mellem kønnene i
skilsmissesager, så i virkeligheden er det snarere befolkningen,
der halter  bagefter«, siger Mai Heide Ottosen.



Mor får hverdagen
Kun 10-12 pct. af skilsmissebørn bor hos faderen,
og dertil kommer ca. 5 pct., der er omfattet af  en deleordning.

»Det er stadig almindeligt at organisere sig sådan, at den daglige omsorg placeres hos
moderen -  det vil sige, at barnet får fast bopæl hos hende, uanset om der er fælles
forældremyndighed. Og  det er langt de fleste tilfredse med, også fædrene«, siger Mai
Heide Ottosen.  Hun bygger sine konklusioner dels på egne undersøgelser, dels på
statistikker fra  Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet.

 Mai Heide Ottosen har selv spurgt nyskilte, som har været i statsamtet i forbindelse med
skilsmisse  eller samlivsophør, om deres tilfredshed med de aftaler, der kom ud af det. 86
pct. af fædrene og 88 pct. af mødrene erklærede bagefter, at de var tilfredse med aftalerne.

 Hun refererer desuden til Civildirektoratets nyeste statistik fra 1997 om
samværsordninger. Den viser, at 93 pct. af de forældre, typisk fædre, der søgte samvær,
fik det. 81 pct. fik samvær hver  anden weekend, 5 pct. hver weekend, men kun ca. en
fjerdedel fik desuden samvær på hverdage. Civilretsdirektoratet har analyseret årsagerne
og konkluderer, at det lave tal skyldes, at  samværsforælderen typisk ikke er interesseret i
hverdagssamvær.

 Statsamterne behandler kun sager om samvær og daglig bopæl. Hvis der er uenighed om
forældremyndigheden, skal den afgøres ved domstolene. De nyeste tal herfra er fra 1993
og viser,  at 25 pct. af dommene faldt ud til fædrenes fordel.

 Foreningen Far, der rådgiver - flest fædre
- i skilsmissesituationer, har svært ved at genkende Mai  Heide Ottosens konklusioner.  
»Vi får ca. 3. 000 henvendelser om året, hvoraf vi kun kan klare at tage os af de 2. 000. Og
hvis  fædrene var så tilfredse, så ville vi slet ikke eksistere«, siger Erling Fundal, formand
for  Københavnsafdelingen af Foreningen Far. Han peger på, at især fædre til helt små
børn  diskrimineres, både når det handler om forældremyndighed og samvær.

 En ny statistik fra foreningen viser, at 38 pct. af henvendelserne
drejer sig om en eventuel retssag  om forældremyndighed,
mens 49 pct. handler om mængden af samvær.

----------------------------------------------

Skilsmissebørn vil også høres
Af  Trine Reitz Bjerregaard Politikens netavis søndag 15. okt 2000
Flere og flere forældre, der bliver skilt, får lavet samværsresolutioner, der fastsætter,
hvem der skal have børnene hvornår. Statsamternes sager er steget med næsten 1. 000
om året siden 1995, og for hvert tyvende barn står det sort på hvidt, hvem ferien  skal
holdes hos. Det er i skarp modsætning til børnenes egne ønsker. Ifølge Børnerådet vil
børnene selv være med til at bestemme. Og de  synes ikke om ufleksible aftaler mellem
forældrene. »Når vi har samtaler med børnene slår det os, hvor markante holdninger de
faktisk har omkring deres egen rolle i skilsmisser.

Ofte er de ikke enige i forældrenes aftaler, men de siger det ikke,
fordi de er loyale over for dem. Når ferierne for eksempel skal fordeles i  en
konfliktsituation, ender det ofte med en fifty-fifty-ordning, og det er ikke altid godt for
barnet.  Hvis du er en pige på 12 år, begynder dit sociale børneliv at spille en stor rolle.
Når så forældrene aftaler en eller anden mekanisk  fordeling, går det måske ud over
venskabsrelationer og fritidsinteresser«, siger fuldmægtig i Børnerådet, cand. jur. Helle
Rabøl Hansen.



Mange skilsmisse børn i klemme
Børnerådet har bedt skilsmissebørn om at skrive til dem om deres oplevelser,
og de har allerede fået en række breve, der afslører, at mange børn er i klemme mellem
deres egne og forældrenes interesser. Samtidig har Børnerådet via spørgeskemaer fået
børn fra 60 6. -klasser til at give deres meninger om skilsmisser. De foreløbige
undersøgelsesresultater bekræfter, at børnene selv vil være med til at bestemme i
skilsmissesagerne. Det viser, ifølge rådsformand Per Schultz Jørgensen, et behov for
at revidere den gamle opfattelse om forældrenes ret til deres børn.

 Rettigheder
 »Her har man to former for rettigheder, der støder sammen.
Forældrenes ejendomsret til deres børn i Den Europæiske Menneskerets konvention og
FNs børnekonvention, der fastslår, at børnene har ret til at udtrykke deres mening og få
den respekteret. Det er barnets tilknytning til forældrene, der bør være afgørende for,
hvor det skal være - ikke en eller anden ejendomsret, som forældrene har«,
siger Per Schultz Jørgensen.

 Uvildig rådgiver
 Børnerådet mener, at deres forskellige undersøgelser og samtaler med børn alle peger på
et behov for, at skilsmissebørn skal have mulighed for at tale med en uvildig person. Når
skilsmissesager ender i statsamterne, skal der kun tilbydes rådgivning, hvis der er
uenighed mellem forældrene, og selv i sådanne sager er det sjældent, at børnene bliver
inddraget.   »Børnene skal have deres egen rådgivning, og de skal have den under alle
omstændigheder. Skilsmissesager er et område, hvor man i den grad trænger til at se
tingene fra børnenes vinkel«, fastslår Per Schultz Jørgensen.

 Sociolog på Socialforskningsinstituttet, SFI, Mai Heide Ottosen, har i mange år studeret
skilsmissesager og børnenes rolle heri. Hun  mener, at man skal være forsigtig med at
lade børnene bestemme.

 Børn skal ikke styre
 »Det er en god ide at lytte til børnene. Men de skal ikke styre og bestemme, hvem de vil
være sammen med. De har ikke den modenhed og det  overskud, der skal til«, siger Mai
Heide Ottosen. Hun tror, at langt de fleste forældre tager hensyn til børnene. Ifølge
hendes egen undersøgelse har hvert femte skilsmissebarn forældre, der  har haft sagen i
statsamtet, men det er ikke altid udtryk for, at der er uenighed i familien.

 »Vi taler om en minoritet, der ikke kan finde ud af det.
En samværsresolution behøver ikke være udtryk for konflikt, men blot at der er  behov
for nogle retningslinjer«, siger Mai Heide Ottosen.  Hun giver dog Børnerådet ret i, at de
detaljerede regler om samvær gør tingene meget skematiske. Det kan frarøve forældrene
muligheden  for at forhandle sig frem undervejs, mener hun.

 Børn skal drages ind
 Helle Rabøl Hansen påpeger, at Børnerådet ikke mener, at børnene skal bestemme hvor
de skal bo. Men ifølge FNs børnekonvention, skal  man inddrage børnene og høre dem for
at forstå deres behov. Det skal deres manglende modenhed ikke være stopklods for:  
»Man er meget fikseret på, at børnene skal vente på modenhed. Man skulle hellere
udvikle nogle måder at spørge børnene på, ud fra deres  niveau«, siger Helle Rabøl
Hansen.  Børnerådet offentliggør sin undersøgelse om børns syn på skilsmisser sammen
med en bog med uddrag fra skilsmissebørnenes breve  omkring 1. december.

 Artiklen kan findes på adressen: www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=128960
--------------------------------------------------------

+ se mere her: http://www.boerneraadet.dk/sw228.asp



UTROSKAB:
VIRKNINGEN AFHÆNGER AF, HVORDAN MAN OPDAGER DET (
Adskillige tidligere undersøgelser viser, at utroskab i parforhold er relativt udbredt, samt at det ofte
fører til ødelæggelser af parforholdet. Men nu viser en undersøgelse af tre psykologer fra
universitetet i Pennsylvania i USA, at den ”ødelæggende effekt” af utroskab i høj grad afhænger af,
hvordan den bedragne opdager utroskaben.

De tre psykologer fik i første omgang flere hundrede yngre mennesker til at svare på et lille
spørgeskema om, hvorvidt de havde oplevet utroskab hos en nuværende eller tidligere kæreste. Det
viste sig, at 26%, eller i alt 74, af de yngre mennesker havde været ude for denne triste begivenhed.

Disse 74 yngre mænd og kvinder blev derefter bedt om at udfylde to andre spørgeskemaer, dels om
måden de havde opdaget utroskaben på og dels om den efterfølgende virkning på parforholdet.

Ud fra resultaterne af det første spørgeskema
kunne forskerne inddele ”opdagelsesmåden” i fire kategorier:

1) Taget på fersk gerning betegner selvfølgelig de tilfælde, hvor den bedragne direkte greb kæresten i
gang med utroskaben. Det gjaldt i ca. 10% af tilfældene.

2) Afsløret af udenforstående refererer til de tilfælde, hvor en tredieperson, f.eks. en ven eller
bekendt, har fortalt den bedragne om kærestens utroskab. Det forekom i ca. 40% af de undersøgte
tilfælde.

3) Indrømmet efter opfordringer betegner de opdagelser, der er foregået ved, at den bedragne har fået
mistanke, og så – efter en opfordring til kæresten om at fortælle sandheden – har fået besked om
utroskaben. Denne form for opdagelse forekom i 20% af tilfældene.

4) Indrømmet uden opfordring er den sidste kategori,
der handler om de tilfælde, hvor den utro person selv – og helt uden opfordring
 – har indrømmet sin utroskab. Det forekom i ca. 30% af tilfældene.

Det andet spørgeskema, der handlede om effekten af utroskab på forholdets videre skæbne,
omfattede for det første nogle spørgsmål om, hvorvidt parforholdet blev bedre eller værre efter
afsløringen af utroskab. Det blev ikke overraskende dårligere i stort set alle tilfælde, men graden af
forringelse i parforholdet afhang i meget høj grad af opdagelsesmåden: Den ødelæggende effekt var
tydelig, men dog mindst, efter de tilfælde hvor partneren uopfordret indrømmede sin utroskab (0,7
på en 3-punktsskala fra 0: ingen forringelse til 3: total ødelæggelse af parforholdet). Ødelæggelsen
var noget større, når partneren først indrømmede utroskaben efter ”forhør” (1,1), og den var størst,
når den bedragne tog bedrageren på fersk gerning (1,3), eller fik det at vide af en tredje person (1,3).

Det ser altså ud til, at et tilfælde af utroskab gør rundt regnet dobbelt så meget skade på
parforholdet, hvis den bedragne erfarer om utroskaben fra anden side eller ved selvsyn, sammenlignet
med de tilfælde, hvor den skyldige selv indrømmer sit sidespring. Man kan måske konkludere, at det
kan betale sig at indrømme utroskab, hvis der er risiko for opdagelse – men ikke hvis der ingen risiko
er.



Det andet spørgsmål om effekten af  utroskab handlede om,
 i hvor høj grad den bedragne var i stand til at tilgive synderen. Her viste det sig ganske tilsvarende,
 at der var størst chance for tilgivelse ved ”uopfordret indrømmelse” og mindst
ved ”taget på fersk gerning” og ved oplysning fra udenforstående.

Endelig blev de 74 personer spurgt, om de stadig var i det parforhold,
hvor den beskrevne utroskab havde fundet sted. Det viste sig, at langt de fleste,
78% var ude af det pågældende parforhold. Disse 78% blev så spurgt, om det omtalte tilfæld
 af utroskab havde været udslaggivende for parforholdets opløsning, og hertil svarede igen langt de
fleste (67%) bekræftende. Utroskab går altså ikke blot ud over parforholdets kvalitet, men også dets
holdbarhed – dog i en grad der afhænger meget af, hvordan man opdager utroskaben!
tn

Kilde: Afifi, W.A., Falato, W.L., & Weiner, J.L. (2001). Identity concerns following a severe relational transgression:
The role of discovery method for the relational outcomes of infidelity. Journal of Social and Personal Relationships,
18(2), 291-308.

ÆGTEFÆLLENS UTROSKAB KAN GIVE EN  DEPRESSION (2001, 10(4))
Som det fremgår af den foregående artikel, kan utroskab – når den opdages – medføre en alvorlig
forringelse af parforholdets kvalitet og holdbarhed, men det går selvfølgelig især ud over den
bedragne, hvilket fremgår af en undersøgelse af to psykologer fra New York. Disse forskere startede
deres undersøgelse med at annoncere efter kvinder, der havde alvorlige problemer i ægteskabet, og
som var villige til at deltage i en psykologisk undersøgelse over ægteskabelige vanskeligheder.

De 241 kvinder, der meldte sig, svarede først på et mindre spørgeskema, der var udformet således, at
forskerne kunne udskille en gruppe, der på forhånd var defineret som havende været ude for
”ydmygende ægteskabelige begivenheder”. Det drejer sig dels om kvinder, der havde opdaget
utroskab hos deres mænd, og dels om kvinder der var blevet truet med skilsmisse, hvor det som regel
var klart, at manden ”havde fundet en anden”.

Af de 231 kvinder var der 25, som opfyldte disse – triste – betingelser, og som derfor indgik i
”ydmygelsesgruppen”, der altså især var blevet ydmyget på grund af mandens mere eller mindre
åbenlyse utroskab.

Da alle kvinderne også havde udfyldt et spørgeskema vedr. den daglige trivsel eller især mangel på
trivsel i parforholdet, kunne forskerne finde frem til 25 andre kvinder, som havde oplevet lige så
meget mistrivsel – konflikter og skænderier – i det daglige parforhold, men som ikke havde været ude
for de specielle ”ydmygende ægteskabelige begivenheder”, der karakteriserede kvinderne i
”ydmygelsesgruppen”. Denne anden gruppe af kvinder blev betegnet som kontrolgruppen. Ved at
sammenligne de to grupper kunne man ifølge forskerne få en ide om, hvad de specielle ydmygelser
havde gjort ved kvinderne i ”ydmygelsesgruppen”, ud over blot det at leve i et konfliktfyldt og
dårligt fungerende parforhold.

Denne sammenligning omfattede bl.a. et grundigt psykiatrisk interview vedr. symptomer på
depression. Ifølge de nye regler for diagnosen ”depression” skal den adspurgte udvise et ganske
bestemt sæt af tegn på depression, således at diagnosen nu ikke så meget som tidligere afhænger af
interviewerens subjektive indtryk eller fornemmelser. Efter at have gennemgået dette systematiske
interview med alle de 50 kvinder i de to grupper kunne de to forskere konstatere, at antallet af
kvinder, der havde så mange tegn på depression, at de kunne diagnosticeres som deprimerede,



var seks gange større i ”ydmygelsesgruppen” (18 ud af 25)
sammenlignet med kontrolgruppen (3 ud af 25).

Selv om det drejer sig om forholdsvis små grupper, er denne forskel dog så stor,
 at den – som man siger – er statistisk signifikant, og oven i købet i en grad, så der er mindre
end en titusindedel chance for, at forskellen er fremkommet ved en tilfældighed. Man kan således
med rimelig sikkerhed konkludere, at ”ydmygende ægteskabelige begivenheder” hos kvinder giver en
stærkt forøget risiko for depression.

Denne undersøgelse føjer sig til en række nyere psykologiske undersøgelser, der viser, at alvorlig
depression ikke så meget, som man tidligere har troet, kommer ”af sig selv” eller stammer fra
kemiske, eventuelt hormonelle forstyrrelser i kroppen, men nok så meget stammer fra svære
psykiske belastninger i privatlivet eller i arbejdslivet.

Referat ved Thomas Nielsen,
Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
(set i tidskriftet her:  mit.psy.au.dk/forskningsnyt/

Kilde: Cano, A., & O’Leary, K.D. (2000).
 Infidelity and Separations Precipiate Major Depressive Episodes
and Symptoms of Nonspecific Depression and Anxiety.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 774-781.



Hvad er et Hjem i dag?
.Der er regler: Det er ok at fodre hunden ved bordet, far får først.
Er der ikke nok mad, tager mor mindst. Man kommer hjem til spisetid.
Man putter ikke sukker på kød. Konservativt opgør med hjem.

Fra rævehulen
Af INA KJØGX PEDERSEN,  Weekendavisen, 29. oktober - 4. november
2004
ALLE har brug for et trygt hjem i familiens skød. Det har vi lært de seneste
200 år af psykologerne og staten, så hvad med skilsmissebørn? De er
genstand for bekymring. Man kan ikke have hjemme to steder og komme
godt over det. Hjemmet findes kun i en ur-udgave, resten giver rodløshed.
Som matematiske formler svirrer de kompensatoriske tal i luften: 7-7, 10-4,
11-3. Hvor mange dage skal børnene være hvor? Hvor stor skade tager de
af dét?

Den diskussion trænger til et syrebad, mener Ida Wentzel Winther,
Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), som i dag fredag forsvarer sin
ph.d. afhandling Hjem og hjemlighed. Den bygger bl.a. på en række
interviews med 10 - 11-årige børn. Aldersklassen er valgt, fordi man i de år
netop er holdt op i fritidsordningen og kommer hjem selv, før resten af
familien. Man snuser sig gennem territoriet med nye øjne på det hjem, man er
vokset op i.

De fleste kan føle sig hjemme mere end ét sted. Også sammen med vennerne,
selv om det er i skolen. For skilsmissebørnene betyder antal dage eller
fordelingen af dem mindre, siger Winther. Det er gentagelsen, der tæller.
Rutinen. Drop Zoologisk Have og oplevelserne, men giv mulighed for, at
man »tit«, som børnene siger, kan udfolde sig et sted.

Skabe sig et værelse og et territorium. En pige fortæller, at hun føler sig
hjemme flere steder, men ikke hos sin far, som er skilt fra moderen. Hun har
ikke set ham i seks år, og nu kommer hun der med ét hveranden weekend,
fordi det er blevet aftalt. Det føles fremmed, hun er ikke tæt på ham. Et hjem
kræver, siger hun, at der er nogen, man kan stole på; her er hun bare på
besøg. En anden pige kommer også hos sin far hveranden weekend, men
hun føler sig mere hjemme hos ham, fordi man må alt muligt. Hvis man vil
være sig selv, kan man det; der er stedsøskende at lege med og en stor flok
venner.

En tredje pige har en far, som i mange år har været skilt fra moderen. Nu er
han lige flyttet fra sin gamle bolig til en ny. Det gamle hjem er tomt, men det
er stadig hjem for pigen, mens det nye hjem ikke er hjem endnu. Hvor lang
tid vil det tage? To måneder. De gamle hjem ligger i en stak. Har de ligget
der længe nok, forsvinder de. Nogle af dem vejer tungere end andre. De
bliver hængende.



Mor bestemmer
Et hjem er noget, man kan lugte.
 Et sted i Jylland er lugten af ko det samme som at komme hjem. En anden
siger: Hjemme hos mig lugter der af mig, det gør der ingen andre steder.
Børnene, der kommer fra København, Nordsjælland, Vestegnen syd for
hovedstaden og en lille jysk by, har fotograferet deres hjem for forskeren.
På de godt 300 billeder ses et væld af sofaer, fjernsyn, dyr, senge - og
spiseborde. Mange tomme, få med mad på, færre med folk om. Lyset falder
smukt ind, en bog er lagt frem, stearinlys tændt. Børnene ved det allerede:
Spisebordet er en af hjemmets hellige ting.

I Danmark noterer en kommunal observatør, en hjemme-hos'er, der skal
iagttage folks evne til at være familie, straks på minuslisten, hvis spisebordet
ikke findes og der i stedet spises om sofabordet.  Så det gør der ikke hos
børnene - i hvert fald ikke i første omgang. Aldrig! Altid ved spisebordet
med faste pladser, hvor der tales og ordnes. Sådan er den officielle version.
Men fjernsynet bedriver undergravende virksomhed. Er der noget, de
voksne også synes er vigtigt, kan man spise i sofaen. Hos andre flygter
børnene ind på værelset med maden, fordi de voksne har fjernsynet
kørende hele tiden. Ikke at de ser det, men det larmer.

Der er regler: Man tager sin egen tallerken med fra bordet. Den, der laver
mad, skal være i fred. Kokken bestemmer menuen. Det er ok at fodre
hunden ved bordet, far får først. Er der ikke nok mad, tager mor mindst.
Man kommer hjem til spisetid. Man putter ikke sukker på kød. Man må
gerne hælde ketchup på (næsten) alt. Ingen dessert, hvis man ikke har spist
hovedret. Ikke tale i telefon ved bordet. Ikke fægte med kniv og gaffel.
Aviser læses til morgenmaden. Hovedreglen: Mor bestemmer det hele:
Hendes tærskel for spisning, rengøring og TV-kigning. Børnene er i stuen,
før hun kommer hjem - men træder hun ind ad døren, er det oprydning og
så ind på værelset.

Køkkenet er stedet, hvor man samles, mens badeværelset er for én selv. Der
er hyggeligt derude, og der er katten, fortæller én. En anden kan låse døren
til sit værelse, men toilettet er bedre, for det er et lille, intimt rum, hvor man
kan sige høje lyde. På værelset har pigerne fotograferet sig selv sammen med
veninder eller søskende. Der er computer og TV, men helst i baggrunden,
apparaterne er grimme. Drengene har derimod taget nærbilleder af skærme,
tastaturer og mobiltelefoner, og så har de foreviget sig selv, gerne liggende i
sengen. Kombinationen seng, TV og slik er det bedste og tryggeste sted. En
dreng tegner det. Det forestiller en rede.

For en anden dreng er hjem ikke blot huset i Vestjylland, men også
omgivelserne. Lugte, himmel og hav og hele molevitten, som han siger. Han
kender byen og naboerne og føler sig hjemme overalt. En pige fra
København synes derimod ikke, man kan føle sig hjemme på gaden. Der kan



ske så meget, og desuden kan folk høre, hvad man går og snakker om.

Forfaldsjammer
Hvorfor hjem? Gennem de seneste 400 år er bolig, hjem, familie, hjemstavn
og jord gledet sammen i ét. Sådan har det ikke altid været. Frem til 1500-
tallet rummer huset både arbejde og liv. Det er altid i brug, der er få ting,
som kan flyttes rundt og både soves og siddes på. Der kommer kakkelovn,
varme og lys, landbruget omlægges, de jordløse arbejder for de andre.
Huset deles op i privat og offentligt. Den nye borgerlige familie med
kærlighed mellem mand og kvinde som akse grundlægges. Hjem og familie
vokser sammen. Med borgerskabets fremvækst i 1800-tallet bliver hjemmet
den lille varme verden, alternativet til det farlige derude. Konceptet bredes
ud via sundhedsvæsen og socialpolitik. I storbyerne gælder det om at rydde
uvæsen, druk og fattigdom væk; orden er en dyd, hjemmet med
husmoderen ved styrepinden redskabet. Arbejde og bolig er nu endelig
adskilt; hjemmet og familien et ideologisk projekt, som kritikere ideligt falder
over, navnlig kunstnerne. Ikke en rede - et fængsel! Husmoderen, som er en
moderne opfindelse, kaldes af de moderne selv for antimoderne. I 1960erne
flytter hun ud på arbejdsmarkedet og i 70erne dæmoniserer
rødstrømpebevægelsen hjemmet, samtidig med at andre besætter landkortet
med parcelhuse udsmykket med gamle vognhjul.

I dag er hjemmet tomt meget af dagen, men mere værdiladet end
nogensinde.
Der skelnes ikke mellem bolig, hjem og familie. Vi kører indre film, når
matriklen nostalgisk fyldes med kunstigt slidte pyntemøbler og gigantiske
spiseborde af planketræ. Alle vi børn i Bulderby er én strimmel: Den hvide
jul, hvor får får lam, og bedstefar er gammel og har tid til at læse historie.
Der er en forfaldsjammer lige om hjørnet, selv i Dronningens Nytårstaler. At
være familie er blevet en risikotilstand; barnet er det følelsesmæssige
centrum og skal vokse op med bestemte grundelementer, ellers venter
guldbajerne, bistanden og den store hund lige uden for barnekammeret.

Børnene ser forskelligt og mere pragmatisk på det. Jeg kan flytte min familie
til et nyt hjem, men jeg kan ikke flytte det gamle hjem til et nyt, siger en
dreng fra den københavnske vestegn. Hjem har med huset at gøre, dette
bestemte hus, siger en vestjysk pige. En anden: Noget er hjem uden familie,
noget er familie uden hjem. En dreng føler sig hjemme, når han er alene, og
det har intet med familien at gøre: »Men det er rart at have dem.« Jeg føler
mig hjemme, når jeg er sammen med min familie, uanset hvor, siger en pige.

Konservativt projekt
Hjem er en idé, en følelse, et sted og en taktik.
Som idé er det blevet en besættelse. Der kører 16 boligprogrammer i
fjernsynet,



bolig- og livsstilsblade har kronede dage, psykologer, kulturforskere og
politikere har hjemmet som kampplads. Kulturkampen handler en del om
hjem. På den ene side kæmpes der for hjemstavnen og nationens bastion ved
vor egen mor derhjemme, på den anden front opløses det hele: Vi er alle
uden rødder og på vej. Elsk EU, globaliseringen og indvandringen.

Ida Winther gør op med begge fløje. Der findes naturligvis hjemløse,
mennesker på flugt og nomadefolk - men det er ikke tilstande, man kan
bruge i overført betydning. Vi har hjem. Bor steder. Knytter os til dem. Og
en computer og en netopkobling gør os ikke til cybermennesker.

»Mit projekt er på mange måder konservativt,« siger Winther. »Jeg ønsker
ikke at aflive hjemmet - men at tilføre det nyt liv. Jeg vil gerne holde fast i
spisebordet, selv om vi ringer efter en pizza af og til. Og selv om vi hos os
tager let på etiketten. Som et af mine egne børn siger: Her har vi ikke faste
pladser, far, du vil bare altid gerne sidde et bestemt sted. I mange hjem
spiser de om sofabordet, og sofaen har plastic på endnu. Andre har fem
fjernsyn kørende; de tager ikke stilling til, om TV er godt eller skidt, det er
bare et tilbud. Ting forandrer sig, og vi skal ikke bruge en normativ facitliste
til at afrette andre. Der kan være lige så trygt i hjemmet med de fem
fjernsyn som hos dem med det fire meter lange spisebord.

Det var tiltrængt med kultur- og samfundsforskningens opgør
med den psykologiserende stedbundethed, og det, der nu er en banalitet i
sociologien, er også blevet god tone blandt os andre. Forandring, yes!
Forankring, derimod, er ude. Men vi er altså ikke alle sammen blevet
omrejsende kosmopolitter uden tilknytning. På den anden side er der sket
forandringer. Vi flytter efter studier og jobs, vi bliver skilt. Hjemstavnen
betyder noget, men mindre. På højskolerne præsenterede folk sig for ti-tyve
år siden som Bent Jensen, Esbjerg, eller Yrsa Poulsen, Bornholm. Stedet og
fødeegnen var en del af identiteten. I dag siger de unge: Jens, 22 år. Måske
føjer de noget til, hvor bostedet indgår, men kun som én del af en
kaleidoskopi,« siger Ida Winther.

At hjemme den
Hun fortsætter: »Vi lever med samtidigheden og kan være flere steder i
verden på én gang. Den mindste sidder og spiser, mens den ældste får en
SMS fra sin veninde i USA, og mor ser breaking news på CNN, hvor en krig
udkæmpes. Men vi er lige dér i køkkenet, der spises rigtig mad, og
computeren er ikke en farlig fremmed ting, men hjemlig og hyggelig at sætte
sig hen til. Hver dag står man op. Børn skal vækkes, madpakker smøres,
transport til og fra arbejde og skole. Gentagelighed, rutiner, faste steder,
træghed er ikke blevet udskiftet med flydende flygtighed og one-night-
stands. Folk flytter mere, men de skaber nye hjem. Alene det at komme ind
på et hotelværelse eller i et sommerhus. Nogle pakker straks ud og markerer
ved at smide ting alle vegne. Andre venter, går måske en tur først. Vi har



forskellige taktikker. Jeg tænder stearinlys, det gjorde jeg f.eks. i Italien,
men det gør italienerne ikke, så jeg måtte bruge kirkegårdslys. Når jeg
besøger min hjemegn, gør jeg ikke, som da jeg var barn, hvor vi bare løb ind
hos naboen. Jeg banker på yderdøren. Men efter et par dage gør jeg
fuldstændig som dengang,« siger Ida Winther.

At bo og at bebo er ikke det samme. Næsten alle bor i noget, men ikke alle
kan bebo. Dét er ifølge Winther det vigtigste: At kunne 'hjemme den', som
hun siger, og det kan man først, når man føler sig hjemme. Hovedpointen er,
at hjem mere handler om en taktik end om et konkret sted. At hjemme den
indebærer, at man, når man føler sig tryg og tilpas, indtager og udvider sine
territorier:

»Rævehulen er det bedste billede på det moderne hjem.
Der er ingen fuldstændig sikker tryghed for verdens katastrofer,
men via sine mange ind- og udgange - som rævehulen - sammensætter man
sin hverdag. Man tager sin plads. Hvis man under oprydningen 'kommer til'
at lade noget ligge, viser man, at man er der.

Det er særlig vigtigt at pille hjem-ideologien fra hinanden, når vi forholder os
til børn, fordi vi så tit opererer med et lag af kulturens nostalgi over for dem.
I en del teoretiske beskrivelser står der smukke ord om, at hjemmet er børns
første territorium. Det er det ikke mere. Man har lukket øjnene for den reelle
verden. Børn går i institution. På samme måde var der et ramaskrig, da
børnene begyndte at sove i institutionerne. Hvis man først begynder at
vaske sure sokker, lave mad og vaske tøj for familien i institutionen, hvad er
der så tilbage? Man så det som et angreb på det ukrænkelige hjem.

På den anden side har der i Danmark været en institutionskultur, som har
handlet om at gøre institutionerne hyggelige og hjemlige, hvor man i
Australien og Italien f.eks. har indrettet dem, så børn nemt kan nå
materialerne. Det er rigtigt og vigtigt at give børn tryghed, men at lade dem
tro, at institutionen er et hjem, er forkert. Når de skal sove der, så giv dem
en bamse og dynen op, så de kan få det rart og hjemme den. Men det er
stadig ikke deres hjem.

Pointen er, at vi ikke er ved at få tonsvis af nye hjem.
Men vi får nye taktikker til at hjemme den,« siger Ida Winther.

Ida Wentzel Winther: Hjem og hjemlighed. DPU, oktober 2004.



4. december 2004, af Ebbe Sønderriis
Kædefamilien, hvor far og mor skilles og finder en anden,
 er virkelighed for hvert tredje barn. Den er dog ikke så ringe som sit rygte

Når det årlige puslespil er gået op
og de til daglig adskilte medlemmer af familien har fundet deres
plads om dette års juletræ, kan skilsmisseforældrene godt give lidt
slip på deres skyldfølelser. »De fleste håndterer deres skilsmisse
fornuftigt, og børnene trives stort set lige så godt som andre
børn,« siger socialforskeren Mai Heide Ottesen.

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet Mogens Nygaard
Christoffersen udgav i efteråret en bog om familiens udvikling
gennem 100 år. Den påpeger bl.a., at ensomhed og brudte netværk
ikke er så udbredte fænomener i den moderne familie, som
forskerne havde forventet. Der er stadig en tæt forbindelse mellem
generationerne, i hvert fald når de unge får børn.

»Små skilsmissebørn klarer sig bedst,
når de opretholder en kontakt til begge forældre.
Det gælder også kontakten til bedsteforældrene. Det er tydeligt, at børnene
trives bedst, når hele barnets netværk holdes intakt. Pudsigt nok er det især
tilfældet for de børn, der bor hos deres far.



Men det kan jo skyldes, at mødrene i de tilfælde har haft tillid til faderen
og derfor ikke kæmpet hårdt for selv at beholde barnet hos sig,«
siger Mogens Nygaard Christoffersen.

Stabile skilsmissetal
I Sverige tager domstolene udgangspunkt i barnets behov for at
beholde begge forældre. I Danmark er der stadigvæk 40 procent,
der ikke har fælles forældremyndighed.  »Men langt det meste
klares jo uden om domstolene,« bemærker han. »Jeg tror snarere,
det er forældrene, der har svært ved at slippe en tradition.«

Det er en myte, at hvert andet ægteskab ender med en skilsmisse.
Men rigtigt er det, at hvert tredje barn oplever, at deres forældre
flytter fra hinanden. For nogle af dem kan det betyde et alvorligt tab
af ressourcer. Hvis man ser på risikoen for voldsomme
begivenheder i barnets liv, som for eksempel anbringelse uden for
hjemmet, voldsdomme og selvmordsforsøg, så er der en klar
overvægt blandt skilsmissebørn. Der er en sammenhæng, men det
er svært at vide, om selve forældrenes skilsmisse eller andre forhold
er årsagen.

I de sidste ti år er antallet af skilsmisser stabiliseret
dog med en svagt stigende tendens i de seneste år.
Det er især småbørnsforældrene, der arbejder meget
 – og ærgrer sig over, at de gør det. Alle undersøgelser viser, at de
ønsker mindre arbejdstid. Faktisk er to fuldtidsjob mere udbredt
blandt de helt små børns forældre end blandt skolebørnenes.

»Men jeg tror faktisk, det er rigtigt, at de gerne vil have mere tid til
deres børn. De føler sig bare presset af høje boligpriser og et
arbejdsmarked, hvor mødrene føler, at de er nødt til at arbejde på
fuld tid for at fastholde et godt arbejde,« siger Mogens Nygaard
Christoffersen.

Under arbejdet med en større undersøgelse af børn,
der er født i 1995, fandt han faktisk ud af, at der ikke var nogen
sammenhæng mellem, at forældrene arbejder meget, og at børnene
udviser tydelige tegn på belastning og stress. Derimod var der en
klar sammenhæng mellem disse tegn og forældre, der var
arbejdsløse i længere tid.

»De meget arbejdende forældre har måske et større overskud
at tage med hjem,« siger han. »I en undersøgelse af tre-fem-årige
børn viste det sig også,  at de forældre, der føler sig værdsat på
arbejde,  trives bedst med deres egne børn.



Forældre, der havde masser
af tid, men led under psykosomatiske stresssymptomer,
havde flest konflikter med deres børn.«

»Så det med overskud af tid er ikke så entydigt.
Det kan være meget mere belastende, hvis man har problemer med
arbejdsløshed og isolation.«

Undersøgelser viser, at folk bruger mindre tid
på venner og fritid, ikke på familie og husholdning,
når de arbejder meget.

www.information.dk/Indgang/VisArtikel.dna?pArtNo=167833

© Dagbladet Information,



Ni kommuner nord for København
har en markant højere skilsmisseprocent end i det øvrige land.
Der kan kvinderne bedst undvære en mand, siger en parterapeut.
Af  Rasmus Emborg

Kærligheden er kommet på hårdt arbejde nord for København.
Mens antallet af skilsmisser er fladet ud på landsplan, bliver flere skilt i en række
kommuner nord for København.  Det afslører en gennemgang af nye tal fra
Danmarks Statistik, som husstandsavisen Hver Weekend har foretaget.

'Privatlivet er ikke længere helligt'
 I 2004 blev i alt 15.774 ægtepar skilt. Mens antallet af skilsmisser i hele landet
steg med 0,1 procent i forhold til året før, så var den samlede stigning  markant højere
i ni kommuner nord for København. Der drejer sig om kommunerne Gentofte,
Lyngby-Taarbæk, Søllerød, Birkerød, Hørsholm, Gladsaxe, Farum, Værløse og
Allerød. Her var der i 2004 over tre procent flere skilsmisser end i året før.

 »Det kan selvfølgelig være svært at give en enkel forklaring.
Men det er jo i det område, at nogle af de mest moderne, veluddannede og
veludrustede mennesker bor. De har ikke lyst til at blive i forhold, der virker
nedbrydende og trykker måske hurtigere på den røde knap, hvor der står 'nu
gider jeg ikke længere'«, siger parterapeut Martin Østergaard.

 »Vi er jo gået ind i en ny fase, hvor privatlivet ikke længere er helligt
og hvor arbejdslivet er blevet mere altomfattende. Nord for København har begge
forældre typisk gode job, og det er kvinderne i det område, der bedst
kan undvære deres mænd - både økonomisk og intellektuelt«, siger han.

Kritisk økonomi
Det er især i Gentofte, at ægteskaberne krakelerer. For personer
med bopæl i kommunen var skilsmissestigningen her på 22,6 procent.
 I Lyngby-Taarbæk blev 12 procent flere personer skilt, mens Gladsaxe,
Allerød og Værløse er de eneste af de ni kommuner, hvor færre mennesker
blev skilt i 2004.

Typisk går ægteskaber i stykker på grund af arbejdsløshed, mentale lidelser,
økonomiske problemer eller fordi ægtepar har fået børn som teenagere,
oplyser seniorforsker Mogens Christoffersen fra Socialforskningsinstituttet.
Det er problemer, som ikke er udbredte i området nord for København.
»Men en medvirkende årsag til det stigende antal skilsmisser kunne
eksempelvis være, at de unge par, der er flyttet til området i det seneste par
år, har sat sig selv økonomisk hårdt i det«, siger Mogens Christoffersen til
Hver Weekend.  Han understreger, at området nord for København ikke
førhen har været plaget af mange ødelagte ægteskaber.

Flere gifter sig
En stigende lyst til at blive gift ses i hele landet.  I 2004 blev der foretaget
i alt 37.711 vielser, hvilket er knap 3.000 flere end året før.

Printet fra www.politiken.dk Søndag 8. maj 2005



Skilsmisser koster staten dyrt
Når en familie med små børn og en dyr lejebolig bliver splittet,
løber de ekstra udgifter til boligstøtte, friplads i daginstitution, børnetilskud
og skatterabat hurtigt op i 70.000 kroner om året. - Af  Jørgen Rasmussen

Antallet af skilsmissebørn stiger stort set i samme takt som reallønnen, hvilket gør
skilsmisser til en dyr affære for både kommuner, amter og stat.  Det viser Politikens
undersøgelse, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Ingen har dog noget præcist overblik over de samlede ekstra offentlige udgifter som
følge af en skilsmisse. Men et regneeksempel viser, at de ekstra udgifter til boligstøtte,
friplads i daginstitution, børnetilskud og skatterabat i nogle tilfælde kan summe op i
70.000 kroner for en mellemindkomst-familie med små børn og en dyr lejebolig.

Boligstøtte og friplads til daginstitutionen
Vælger den maskuline halvdel i ægteskabet at fraflytte lejligheden og lade hustruen
beholde familiens to børn, kan den enlige mor nu modtage både boligstøtte og opnå
en delvis friplads i daginstitutionen.

Dertil kommer ordinært og ekstra børnetilskud samt ikke mindst det forhold,
at skilsmissebørn betragtes som en driftsudgift på linje med et buskort. Den
fraflyttende part kan nemlig trække børnebidraget fra i skat, hvilket alene koster
det offentlige 600-800 millioner kroner årligt i mistede skatteindtægter.

Koster små to milliarder
Dertil kommer udgiften til ordinært og ekstra børnetilskud, der ifølge Danmarks
Statistik i 2004 løb op i cirka 1,3 milliarder kroner. De to former for børnetilskud
udbetales udelukkende til enlige forsørgere og er ikke afhængige af indkomstforhold.
Dermed koster skilsmisserne hvert år det offentlige små to milliarder kroner
i direkte og kontrollerbare udgifter. Dertil kommer et ukendt beløb
i form af ekstra boligstøtte og reduktion af daginstitutionstaksten.

Beløbet er svært at anslå, men et forsigtigt gæt baseret på dataserier fra Danmarks
Statistik antyder, at ekstraudgifterne sagtens kan runde en milliard kroner.

Dyrt for aleneforsørger
På trods af idealerne om ligestilling, tilfalder børnene i de fleste tilfælde moderen.
Økonomisk set er det en dårlig forretning for staten, da kvinden typisk har en lavere
indkomst end den mandlige part i ægteskabet. Dermed stiger boligstøtten, mens
forældrebetalingen i daginstitutionen falder.

Men selv efter indregning af alle tilskud og bidrag vil en enlig mor i en dyr lejebolig
og to børn i institutionsalderen stadig have en lavere levestandard
end før bruddet med ægtefællen.

Manden klarer sig oftest bedst økonomisk
blandt andet i kraft af en højere indkomst og færre udgifter til 'drift' af børnene.
Også han må dog acceptere en lavere disponibel indkomst efter skilsmissen.
Printet fra www.politiken.dk Lørdag 21. maj 2005



Forældre skal tvinges til fælles forældremyndighed
Der skal bruges flere penge på mægling i skilsmissesager og laves mere retfærdige
deleordninger, hvis forældrene ikke kan blive enige. Familieministeren er positiv.
Af  Michael Rothenborg

Langtfra alle børn tager skade, hvis deres forældre bliver skilt.
Men når mor og far opfører sig, som om det er dem, der går i børnehave,
er der stor risiko for, at barnet rammes.  Derfor vil et flertal i Folketinget nu sikre
bedre rettigheder for børnene og de forældre, der uforskyldt ser deres børn
meget mindre, end de ønsker.

Retten til to ligeværdige forældre
»Børn har ret til to ligeværdige forældres omsorg og beskyttelse«,
siger familieordfører Lissa Mathiasen fra Socialdemokraterne, der bakkes op
af Dansk Folkeparti, SF og de radikale.

Kan forældrene ikke blive enige i mindelighed,
skal myndighederne nu kunne tvinge dem til  at have fælles forældremyndighed over
børnene – også selv om de ikke havde det i forvejen. Erfaringer fra Sverige viser,
 at det kan virke præventivt og få forældrene til at opføre sig
mere som voksne mennesker.

Mere ligelig fordeling
Samtidig skal myndighederne lave flere deleordninger, der mere ligeligt fordeler
antallet af dage, børnene skal være hos hver af forældrene. I dag vil den forælder, der
ikke har forældremyndigheden, typisk kun have samvær med sine børn hver anden
weekend, hvis ikke andet er aftalt frivilligt.

Desuden skal myndighederne have markant flere ressourcer til skilsmissesager,
især til rådgivning  og konfliktmægling. Det er dyrere, men vil kunne betale sig på
lang sigt, både personligt og samfunds økonomisk, fordi man kan undgå en del af den
såkaldte samværschikane og andre årelange slagsmål med det offentlige som bisidder –
og børnene som sorteper.

Lone Dybkjær (R) foreslår, at man omdøber forældremyndighed til forældreansvar.
»Det er ikke bare et ord. Det vil sende et signal om, at hvis man får børn, har man et
evigt ansvar for at opføre sig ordentligt«, siger Dybkjær.

Skæv rettighedsfordeling
Familieretseksperter er enige i, at begge forældre har ansvaret for deres børn, og at
mange fædre  eller mødre uforskyldt føler sig som andenrangs, når de i dag bliver
fradømt forældremyndigheden.  Desuden mangler forældre uden forældremyndighed
konkret basale rettigheder som ret til aktindsigt i deres barns helbredstilstand hos
lægen eller adgang til oplysninger fra skole eller institution.

»Det er en absurd situation, for et barn tilhører jo ikke den ene forælder«,
påpeger familieadvokat Britt Elling fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

30.000 børn indblandet i skilsmisse
Folketingsflertallets ønsker går videre, end hvad et udvalg under familieminister
Lars Barfoed (K) netop har foreslået, især i spørgsmålet om at pålægge fælles
forældremyndighed. Men ministeren er umiddelbart positiv:  »Det normale bør være,
at forældrene deles om forældremyndigheden. Men der er selvklart situationer, hvor
eneforældremyndighed stadig vil være bedre,



fordi det ellers vil betyde uendelige, opslidende konflikter,
som barnet jo står lige midt i«, siger Lars Barfoed.

I fjor var der godt 15.000 skilsmisser i Danmark.
30.000 børn var indblandet.

fra www.politiken.dk Lørdag 16. sep 2006

Brud. Moderne mennesker bytter »den eneste ene« ud, når noget bedre dukker op.
Til gengæld er der ingen forstillelse, og familien er måske blevet til at holde ud.
Børnene er de nye hovedpersoner i familiefællesskabet.

Kærlighed på kontrakt  Af Tine Eiby
Du er over 180 høj, veltrænet og mørkhåret, du er selskabeligt anlagt,
men også et hjemmemenneske, du vil gerne være far for min syv-årige datter,
og vi skal have flere børn inden for en overskuelig fremtid ...

Der bliver sat ord på, rationelle mål for, hvordan partneren skal være,
når moderne mennesker søger fremtidige partnere på nettet. Det er kærlighed på
kontrakt, og det er på mange måder ren varebetegnelse for den omlægning, som
parforholdet gennemlever i disse årtier.

Fremfor den store romantiske fortælling om den sande, metafysiske kærlighed,
der sprænger alle fornuftige alliancer, en fortælling, vi kender fra eksempelvis Jane
Austens 1800-talsromaner, så er kærlighed og parforhold havnet i en art
oplysningstid, hvor det gælder den rationelle tilgang, kontraktforholdet.

Kærlighedslivets metaforer om »den eneste ene« og »til døden jer skiller«
er ved at blive afløst af »hvad kan jeg få ud af det?«, og »kan jeg mon finde noget
bedre?« Eller som en netdater fortæller om den profil, han har lagt ud på webben:
»... jeg lavede den som sådan et stillingsopslag, (...) jeg beskriver mig selv som en
veldreven virksomhed, der søger en kompagnon.«

Citatet stammer fra det speciale, som 27-årige Casper Høeg Radil
for godt et år siden afsluttede sammen med to studiekammerater på RUC,
og som førte til, at han kunne kalde sig sociolog. Specialet handler om kærlighedens
betingelser fra 1200-tallet og frem til nutiden. Med til specialet hører blandt andet en
spørgeskemaundersøgelse med 4000 netdatere samt interviews med 19 udvalgte
respondenter.

Den aktuelle kontraktkærlighed
er, som Casper Radil siger, »kendetegnet ved, at man trækker en demarkationslinje
omkring sin individualisme.« At man stiller nogle betingelser, inden man går ind i et
forhold – som for eksempel, at jeg er sådan en, der vil have lov til at spille computer
mindst tre gange om ugen uden at skulle høre for det. Man signalerer, at nok er man
indstillet på at afprøve det fællesskab, som et ægteskab eller parforhold er, men man



stiller samtidig nogle krav om en stor portion personlig frihed
og en selvstændig, fremfor en fælles identitet.

»Ligesom der er garanti på en vare, så ønsker man også garanti på et forhold
og vil kræve det ophævet eller returneret på samme måde, som hvis en vare går i
stykker, eller den ikke lever op til ens forventninger, og man ønsker at bytte den,«
siger Casper Radil.  »En typisk begrundelse for at bryde kontrakten handler om det
med børn,« fortsætter han og refererer blandt andet til den godt 30-årige mand, der
fortalte, at han ville ud af sit parforhold,

 fordi han syntes, at kæresten havde brudt kontrakten ved at insistere på
at få børn med det samme. Det var ikke ideen med forholdet. Andre gange ’kan
kontraktbrud handle om friheden til at rejse eller om udseendet
 – at partneren ikke holder sig i form og tager for meget på.

Skilsmisse og særeje
Det knaser i nutidens ægteskaber, målt med fordums romantiske alen.
Vi kender alle nogle, der lige er gået fra hinanden, nogle, der lige er blevet skilt, og
nogen, der er på tredje mand eller kone, mindst

Hvis man på baggrund af data fra Danmarks Statistik,
de såkaldte ægteskabsopløsningstavler, sammenligner dem, der blev gift i 1950,
med den generation, der blev gift i 1980, og som altså passerede sølvbryllupsalderen
i fjor, så er skilsmisseprocenten fordoblet på 30 år. Hvor godt 20 procent
af de ægteskaber, der blev indgået i 1950, er blevet opløst, er godt 40 procent
af dem, der blev gift i 1980, gået fra hinanden igen.

Det er den procent, vi hører igen og igen, fyrre procents forfald. Men hvis man ser
på de par, som indgik ægteskab i 1995 og 2000, er der faktisk noget, der tyder på, at
de klarer skærene en anelse bedre end dem, der blev gift for 20-25 år siden. Man kan
selvfølgelig kun sammenligne efter kortere intervaller, og de kan sagtens nå at blive
skilt i et omfang, som bryder alle tidligere tiders rekorder, men indtil videre ser det
lysere ud. Med hensyn til børn er det omkring en tredjedel af alle børn, der oplever
en skilsmisse, mens de bor hjemme, og det tal er nogenlunde stagnerende
 – der er altså flere ægteskaber uden end med børn, der går i opløsning.

Udover ægteskaber regner man med godt 300.000 papirløst samlevende,
om hvem vi ikke har samme præcise data. Man kan dog registrere, at andelen af
danskere, der bor alene, er støt stigende. Under single-kategorien finder man også
mange ældre, der er blevet enker og enkemænd og lever mange år alene. I øvrigt er
der mange, som har en kæreste, men alligevel vælger at bo alene.

Måske fordi de er »single med kæreste«.
Et fænomen, som en gruppe antropologistuderende introducerede med en
undersøgelse for et år siden, offentliggjort her i avisen. Det er unge, som lever
individualismen ud i en grad, så troskab, selv i et forhold, først og fremmest
handler om »at være tro mod sig selv.«



Går man til de eksperter, der skal rydde op under eller efter parforholdets krise –
par-terapeuter og advokater – så er der ingen tvivl om, at de har fået hænderne fulde
de senere år. »Kan min kone bare bestille et nyt køkken uden mit samtykke?«
spørger en fortvivlet mand på FamilieAdvokaten.dk. »Min kone vil gerne have nyt
køkken. Jeg mener ikke, det økonomisk hænger sammen. Hvis min kone så bestiller et
nyt køkken, og hvad det indebærer (håndværkere), kan jeg så gøre indsigelse?
Eller må jeg bare acceptere?«

Advokat Jørgen Grønborg og hans kolleger har haft succes med at lægge diverse
juridiske dokumenter ud på nettet, hvor der også føres en livlig debat om juraen i det
vanskelige moderne samliv.

Især ægtepagter, hvor man bestiller særeje, er efterspurgt.
»Tendensen går klart i retning af, at færre har fælleseje, og at man ikke forsørger
hinanden i samme omfang som tidligere. Vi er på vej mod et vi-skal-alle-være-
vores-egen-lykkes-smed samfund,« konstaterer Jørgen Grønborg. Og staten går
foran med en ny folketingsbeslutning, der pr. 1. januar 2007 betyder, at
pensioner ikke længere skal deles ved skilsmisse. Efter Jørgen Grønborgs
opfattelse vil en del komme i klemme, blandt andet de hjemmegående kvinder,
hvoraf der stadig findes nogle, og de, der i det hele taget ofrer nogle år af karrieren
på at passe børn og få det hele til at hænge sammen.

»Der burde stå på grænseskiltet: Velkommen til Danmark, landet hvor alle og enhver er sig
selv nærmest. Danmark er blevet en slags foregangsland i Europa, kun overgået af Sverige, hvor
individualismen er endnu stærkere, og hvor der ingen forsørgerpligt er. Vi er en gruppe ældre
advokater, der ryster på hovedet. Vi har været glade for og stolte af, at vi har et retssystem, der
støtter de svage, lejerne, de ansatte og ægtefællerne. Jeg er måske gammeldags, men jeg ser et
ægteskab som et livsfællesskab, hvor det er naturligt, at man har fælleseje, når man har haft
fællesøkonomi, og naturligt at manden betaler til kvinden, hvis de bliver skilt,
og hun ikke har haft samme adgang til at tjene penge.«

Fri og forelsket
Skilsmisser, singler, særeje, ægtepagter, hvad har det nu med individualisme at gøre?
Advokat Jørgen Grønborg er den første til at pege på den nærliggende forklaring, at
vi har fået en højere grad af ligestilling mellem kønnene, og at kvinder tjener deres
egne penge og derfor ikke behøver at være gift for at blive forsørget. Men
individualismen er jo også netop et udtryk for menneskers frisættelse fra tidligere
tiders bindinger, traditioner og skæbnefællesskaber a la familie og ægteskab.

Sociolog Casper Høeg Radil er på baggrund af sine undersøgelser
ikke i tvivl om, at individualismen spiller en stor rolle for kærlighedens betingelser
i det nye årtusind. Teoretisk læner han sig op ad den polske sociolog Zygmunt
Bauman og hans tese om den flydende kærlighed. At parforhold og ægteskaber for
det individualiserede menneske er at betragte som en slags de facto-fællesskaber,
som man går ind og ud af alt efter behov. I modsætning til den tidligere romantiske
forestilling om kærligheden som et fuldstændigt fællesskab, hvor en eller anden
form for fælles identitet efterhånden blev udkommet. En slags ægteskabets
helligånd, fristes man næsten til at sige.



For at efterprøve Baumans tese konfronterede Casper Radil og hans studiekolleger
blandt andet deres respondenter i interviewundersøgelsen med spørgsmålet:
Tror du på den eneste ene? »Der svarede de, at nja, der er måske 50 eller 100 i
verden, og det må jo siges at være en opløsning af begrebet, at man tror, at der er så
mange, der kunne være den eneste ene for mig,« siger han.

I kirken svarer man glad og gerne ja til at blive sammen, »til døden jer skiller«.
Konkret adspurgt forklarer de adspurgte, at det betyder, at de »har en forestilling om
ikke at forlade den anden person igen i samme øjeblik, han eller hun begår en fejl
eller ikke er super attraktiv.« At de accepterer fællesskabet for et stykke tid,
en årrække måske, men der kunne jo dukke noget nyt op.

Forskellen fra tidligere generationers tilgang til ægteskabet er,
at der ikke længere ligger et moralsk bud i kærligheden om, at nu har jeg valgt
dette ægteskab, og derfor må jeg blive her. Hvis man i dag møder en
mand/kvinde, der ser bedre ud eller er bedre for én, end den partner man allerede
har, så er man i sidste ende kun moralsk forpligtet over for sig selv. Her handler det
om at optimere sin egen situation på samme måde, som det gælder om at optimere
sådan noget som karrieren, vurderer Casper Radil:

»Flere af dem, vi interviewede, fortalte, at selv om de var landet i et godt forhold, så
var de fortsat afhængige af at checke deres profiler på nettet for at se, om der skulle
være kommet noget bedre. Man skal selvfølgelig ikke se bort fra, at det også handler
om at få anerkendelse.«

Side om side med den fornuftsorienterede tilgang til parforholdet søger det
individualiserede menneske også den frigørende, allerhelst den permanente
forelskelse: »Forelskelse kan sammenlignes med trangen til at slippe ud fra snærende
sociale forhold og skabe noget nyt. Det er euforien ved de nye muligheder, som
forelskelsen skaber, der virker tillokkende. I modsætning til den traditionelle
kærlighed, som forpligter, og som er den tilstand, hvor tingene i tilværelsen
forankres. Man kan sammenligne forelskelse med forbrugerisme, hvor det
interessante ikke er at have tingene, men selve det at købe noget nyt, fordi det
giver nye muligheder,« siger Casper Radil og tilføjer: »Individualismen sætter sig
helt klart spor i kærlighedens betingelser. For mange mennesker handler det om
meget negative spor, fordi de ønsker friheden til at gøre, hvad de vil, men samtidig
ikke forstår, at det er den frihed, der skaber alle de problemer, de står i med deres
parforhold.«

Børn og forældre
Seniorforsker og sociolog Mai Heide Ottosen får ikke teori og praksis
til at passe helt så fornemt. Hun har igennem mange år lavet undersøgelser
af familieforhold for Socialforskningsinstituttet og har p.t. orlov, mens hun arbejder
på et forskningsprojekt, baseret på interviews om, hvad familierelationer betyder for
moderne danskere.



Tidens førende sociologer har da ret, mener hun, når de taler om, hvordan vi bliver
kulturelt løsrevet fra de store fortællinger og de foreskrevne norm- og regelsæt for,
hvordan vi skal leve vores liv.

At kærligheden er blevet flydende, som Zygmunt Bauman anfører, og at man som
Anthony Giddens kan tale om rene relationer, hvor et parforhold kun har
gyldighed, så længe det skaber gensidig tilfredsstillelse.

»Problemet er, at de maler med den store brede kost
og udelukkende har optikken rettet mod voksenrelationerne, mod ægteskab
og parforhold. Men der findes jo også andre relationer i familien, mellem forældre
og børn, og de indgår overhovedet ikke i de her beskrivelser,« anfører Mai Heide
Ottosen.

Ser man på forholdet mellem forældre og børn, er der tværtom tale om et
fællesskab, som er blevet intensiveret igennem de seneste årtier. Familierne er blevet
mere demokratiske, og mange både fædre og mødre engagerer sig voldsomt i deres
børn. Samtidig oplever vi en stigende interesse for alt, hvad der har med blodets
bånd, slægtsforskning og genetik at gøre, jagten på rødderne kender vi fra utallige
tv-serier.

»Jeg kan ikke forklare det på anden måde end, at der er sket nogle proportions
forskydninger gennem de senere år, hvor ægteskabsrelationen er blevet svækket
til fordel for forældreskabsrelationen. Måske ud fra en erfaring om at
ægteskaber forgår, mens forældreskab består. At det er de eneste bånd, vi har,
som ikke kan udskiftes, at de er umistelige,« siger Mai Heide Ottosen.

Ungdommen er blevet forlænget, så den i dag strækker sig et stykke ind i 30rne,
og det er måske den periode, anfører hun, der passer bedst til den individualisme,
som sociologerne Anthony Giddens, Ulrich Beck og Zygmunt Bauman beskriver.
Den periode, hvor der er mulighed for at eksperimentere med livsstil, køn og
identitet, at shoppe rundt imellem uddannelsestyper og forskellige slags fællesskaber.
»Og så sker der et skred engang i 30rne, når vi flytter ud i forstæderne, stifter familie og pludselig
bliver voksne og forpligtede. Der får vi jo et helt andet liv, gennemsyret af hverdag og trivialitet,
regelmæssighed og pligter, og hvor valgmulighederne måske handler om, hvorvidt man skal spise
klokken seks eller halv syv, købe ind til hverdag eller kun om lørdagen,« siger hun

og tilføjer:
»Men det er gennemgående meget dedikerede familier, jeg ser. Det springer ikke i
øjnene, at folk vil noget helt andet end familien eller forholder sig flygtigt til den,«
fastslår hun. Dog taler familiemedlemmerne først og fremmest om børn, forældre og
søskende, mens ægtefæller ikke umiddelbart fylder så meget. Måske handler det nok
så meget om, hvad vi lægger i ordet »familie« – at ægtefællen/kæresten ikke hører
hjemme her.

»Det er, som om man konsoliderer sig i familien i de her år, og jeg tror faktisk, at
familien har fortjent det. Hvis man ser tilbage på kritikken af familien i 60erne,



så var det jo et oprør i forhold til faderautoriteten
og til nogle stive, måske syge relationer i familien.

Der lå en masse dobbeltmoral og vi-skal-blive-sammen
-for-børnenes-skyld og ulmede bag de pæne facader. Sådan er det ikke mere.
Det er det gode ved frisættelsen, at vi ikke længere behøver blive i de her
forstilte relationer, men har friheden til at bryde ud.

Det giver grundlag for en anden autenticitet for dem, der bliver tilbage i
familierne – familien er måske blevet til at holde ud at være i og på sin vis
mere troværdig.«

www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060623/SAMFUND/106230123



Skilsmisser koster dyrt i fravær for erhvervslivet
1.300 danske virksomheder har forsikret sig mod skilsmisser, for det koster dyrt i
fravær, når de ansattes parforhold går i stykker.

Der findes en del viden om de menneskelige omkostninger ved skilsmisser
 for både børn og voksne, og nu kaster en ny norsk undersøgelse ’Sorg Uten Blomster’
lys over, hvad skilsmisser koster arbejdsgiverne:

72.000 kroner koster det gennemsnitligt, når en medarbejder bliver skilt.
 Hver fjerde skilsmisseramte ansatte bliver sygemeldt, og halvdelen af dem
er væk fra jobbet i over en måned. Socialforskningsinstituttet formoder, at resultaterne
 i den norske undersøgelse også vil være gældende for Danmark,
siger seniorforsker Mogens Christoffersen.

1.300 har forsikret sig
1.300 danske virksomheder har tegnet en skilsmisseforsikring hos Falck. Den indeholder
psykologhjælp, telefonisk advokatbistand og socialrådgivning til medarbejdere, der lige har
været igennem en skilsmisse. Formålet er at undgå de mange sygemeldinger, der ofte følger
i kølvandet på en medarbejders skilsmisse.  »Det er ikke for medarbejderens blå øjnes skyld,
at virksomheden forsikrer sig mod skilsmisse. De fleste dygtige virksomhedsledere ved jo
godt, at man får mest ud af sine medarbejdere, hvis de trives godt«, siger Tove Bonsvig fra
Falck.

Ved at sørge for, at medarbejderen får den rette rådgivning og vejledning, bliver skilsmissen
både mindre smertefuld for medarbejderen og for arbejdspladsen.  »Det er logisk, hvis folk,
der lige har gennemgået en skilsmisse, har flere sygedage og ikke leverer så meget som
tidligere. Derfor kan det betale sig at hjælpe medarbejderen«, siger Tove Bonsvig, der
mener, et andet argument for virksomhederne er, at det giver et godt ry og er med til at
holde på medarbejderne, når virksomheden signalerer, at de både tager hånd om det
psykiske og fysiske helbred. Når nye private virksomheder i dag tegner et Falck-healthcare
abonnement,  så er der næsten altid en skilsmisseordning med.

Skilsmisser kan ramme børns fremtid
Det er ikke kun erhvervslivet, der investerer i modgift mod skilsmisser. Siden 2005 har
staten finansieret 12 pilotprojekter med parrådgivning geografisk spredt over landet. Par
med samlivsproblemer og med børn under 18 år bliver tilbudt 10 timers psykologrådgivning
næsten gratis. Formålet er, at flere skal finde en løsning på deres parforholdskrise – og at de
par, der alligevel går fra hinanden, får et så smertefrit brud som muligt. Baggrunden, og
argumentet for at der er afsat 40 millioner kr. på finansloven til projektet, er ikke i
udgangspunktet økonomisk. Men der er god økonomi i at forebygge skilsmisser og fremme
god kommunikation mellem forældre, der ikke lever sammen.

Skilsmissebørn er udsatte
Skilsmisser og konflikter i familien koster samfundet dyrt fordelt over en mangfoldig mosaik
af poster: Skilsmissebørn har dobbelt så stor risiko for ikke at få anden uddannelse end
folkeskolen, viser en undersøgelse lavet af AErådet for Ugebrevet A4. Samtidig er
ungdomsarbejdsløsheden dobbelt så stor hos børn af fraskilte, sammenlignet med
jævnaldrende, der lever i en tilsvarende socialgruppe, men blot i en kernefamilie. Andre
konsekvenser af skilsmisser er højere børnebidrag, adfærdsvanskelige børn og flere
anbringelser af børn uden for hjemmet.

Hos Familie- og Ungerådgivningen på Frederiksberg fortæller psykolog Lisbeth Liebmann,
at relativt få timers rådgivning kan gøre en verden til forskel for kriseramte par. Lignende
erfaringer findes fra de øvrige pilotprojekter med skilsmisserådgivning.

http://politiken.dk/erhverv/article261516.ece
January 16, 2007



51% of Women Are Now Living Without Spouse
For what experts say is probably the first time, more American
women are living without a husband than with one, according to a
New York Times analysis of census results.

In 2005,

51 percent of women said they were living

without a spouse, up from 35 percent in 1950

and 49 percent in 2000. Coupled with the fact that in 2005 married

couples became a minority of all American households for the

first time, the trend could ultimately shape social and workplace policies,

including the ways government and employers distribute benefits.

Several factors are driving the statistical shift. At one end of the age spectrum,
women are marrying later or living with unmarried partners more often and
for longer periods. At the other end, women are living longer as widows and,
after a divorce, are more likely than men to delay remarriage, sometimes
delighting in their newfound freedom.

In addition, marriage rates among black women remain low.

Only about 30 percent of black women are living with a spouse, according to

the Census Bureau, compared with about 49 percent of Hispanic women, 55

percent of non-Hispanic white women and more than 60 percent of Asian

women.

In a relatively small number of cases, the living arrangement is temporary,

because the husbands are working out of town, are in the military or are

institutionalized. But while most women eventually marry, the larger trend is

unmistakable.

“This is yet another of the inexorable signs that there is no going

back to a world where we can assume that marriage is the main

institution that organizes people’s lives,” said Prof. Stephanie Coontz,

director of public education for the Council on Contemporary Families, a

nonprofit research group. “Most of these women will marry, or have married.



But on average, Americans now spend half their adult lives outside marriage.”

Professor Coontz said this was probably unprecedented with the possible

exception of major wartime mobilizations and when black couples were

separated during slavery.

William H. Frey, a demographer with the Brookings Institution, a research

group in Washington, described the shift as “a clear tipping point, reflecting

the culmination of post-1960 trends associated with greater independence

and more flexible lifestyles for women.”

“For better or worse, women are less dependent on men

or the institution of marriage,” Dr. Frey said. “Younger women understand

this better, and are preparing to live longer parts of their lives alone or with

nonmarried partners. For many older boomer and senior women, the

institution of marriage did not hold the promise they might have hoped for,

growing up in an ‘Ozzie and Harriet’ era.”

Emily Zuzik, a 32-year-old musician and model who lives in the East Village

of Manhattan, said she was not surprised by the trend. “A lot of my friends

are divorced or single or living alone,” Ms. Zuzik said. “I know a lot of people

in their 30s who have roommates.”

Ms. Zuzik has lived with a boyfriend twice, once in California where the

couple registered as domestic partners to qualify for his health insurance

plan. “I don’t plan to live with anyone else again until I am married,” she said,

“and I may opt to keep a place of my own even then.” Linda Barth, a 56-year-

old magazine editor in Houston who has never married, said, “I used to divide

my women friends into single friends and married friends. Now that doesn’t

seem to be an issue.” Sheila Jamison, who also lives in the East Village and

works for a media company, is 45 and single. She says her family believes she

would have had a better chance of finding a husband had she attended a

historically black college instead of Duke.



“Considering all the weddings I attended in the ’80s that have ended so very,

very badly, I consider myself straight up lucky,” Ms. Jamison said. “I have

not sworn off marriage, but if I do wed, it will be to have a companion with

whom I can travel and play parlor games in my old age.”

Carol Crenshaw, 57, of Roswell, Ga., was divorced in 2005 after 33 years and

says she is in no hurry to marry again. “I’m in a place in my life where I’m

comfortable,” said Ms. Crenshaw, who has two grown sons. “I can do what I

want, when I want, with whom I want. I was a wife and a mother. I don’t feel

like I need to do that again.”

Similarly, Shelley Fidler, 59, a public policy adviser at a law firm, has sworn

off marriage. She moved from rural Virginia to the vibrant Adams Morgan

neighborhood of Washington, D.C., when her 30-year marriage ended.

“The benefits were completely unforeseen for me,”

Ms. Fidler said,  “the free time, the amount of time I get to spend

with friends, the time I have alone, which I value tremendously,

the flexibility in terms of work, travel and cultural events.”

Among the more than 117 million women over the age of 15, according to the

marital status category in the Census Bureau’s latest American Community

Survey, 63 million are married. Of those, 3.1 million are legally separated and

2.4 million said their husbands were not living at home for one reason or

another.

That brings the number of American women actually living with a spouse to

57.5 million, compared with the 59.9 million who are single or whose

husbands were not living at home when the survey was taken in 2005. Some

of those situations, which the census identifies as “spouse absent” and

“other,” are temporary, and, of course, even some people who describe

themselves as separated eventually reunite with their spouses.



Over all, a larger share of men are married and living with their spouse —

about 53 percent compared with 49 percent among women. “Since women

continue to outlive men, they have reached the nonmarital tipping point —

more nonmarried than married,” Dr. Frey said. “This suggests that most girls

growing up today can look forward to spending more of their lives outside of

a traditional marriage.”

Pamela J. Smock, a researcher at the University of Michigan Population

Studies Center, agreed, saying that “changing patterns of courtship, marriage,

and that we are living longer lives all play a role.” “Men also remarry more

quickly than women after a divorce,”  Ms. Smock added, “and both are

increasingly likely to cohabit rather than remarry after a divorce.”

The proportion of married people, especially among younger age groups, has

been declining for decades. Between 1950 and 2000, the share of women 15-

to-24 who were married plummeted to 16 percent, from 42 percent. Among

25-to-34-year-olds, the proportion dropped to 58 percent, from 82 percent.

“Although we can help people ‘do’ marriage better, it is simply delusional to

construct social policy or make personal life decisions on the basis that you

can count on people spending most of their adult lives in marriage,” said

Professor Coontz, the author of “Marriage, a History: How Love Conquered

Marriage.”

Besse Gardner, 24, said she and her boyfriend met as college freshmen and

started living together last April “for all the wrong reasons” — they found a

great apartment on the beach in Los Angeles. “We do not see living together

as an end or even for the rest of our lives — it’s just fun right now,” Ms.

Gardner said. “My roommate is someone I’d be thrilled to marry one day, but

it just doesn’t make sense right now.”

Ms. Crenshaw said that some of the women in her support group for divorced

women were miserable, but that she was surprised how happy she was to be



single again. “That’s not how I grew up,” she said. “That’s not how society

thinks. It’s a marriage culture.”

Elissa B. Terris, 59, of Marietta, Ga., divorced in 2005 after being married for

34 years and raising a daughter, who is now an adult. “A gentleman asked me

to marry him and I said no,” she recalled. “I told him, ‘I’m just beginning to fly

again, I’m just beginning to be me. Don’t take that away.’ ”

“Marriage kind of aged me because there weren’t options,” Ms. Terris said.

“There was only one way to go. Now I have choices. One night I slept on the

other side of the bed, and I thought, I like this side.” She said she was

returning to college to get a master’s degree (her former husband “didn’t want

me to do that because I was more educated than he was”), had taken

photography classes and was auditioning for a play.

“Once you go through something you think will kill you and it doesn’t,” she

said, “every day is like a present.”

Ariel Sabar, Brenda Goodman and Maureen Balleza contributed reporting.



Surviving Your Divorce --- Learning to get back out there...
It may have been a long time ago, but once upon a time you fell off your bicycle.It
most probably happened while you were a child who was just learning how to ride.
Perhaps you remember the exuberance of taking that bike down the street while
staying in perfect balance, and the exhilaration of this wonderful new experience -- all
those great feelings, just prior to a fall!

Afterward, what you remembered was your fear and the awful pain
that came upon contact with the hard, rough asphalt. That incident may have
been so devastating that your first instinct may well have been to kick your bike and
vow to never ride again. Ending a relationship feels a lot like that first bicycle fall: it's
scary, it hurts, and you never want to experience it again. After all, how could
something that once felt so good suddenly go so wrong? Metaphorically speaking, to
get beyond this pain, you have to get back on the bike.  In other words, you can't
keep yourself from experiencing another intimate relationship.

 Of course, this won't be easy. You'll encounter other setbacks, perhaps situations that
remind you of your loss, or behavioral patterns in those that interest you which remind
you of your ex. If you're prepared, however, you can weather any emotional storm
brewing inside you. Here are four divorce survival tools that will help you do just that:

Get out of the house
Whenever we feel bereft, we tend to cocoon: to stay indoors, stay in bed, to let the
phone go unanswered -- to close ourselves off from the outside world. Fight that
instinct. The sooner you get back out into the world, the quicker you'll be able to put
your loss into perspective -- and behind you.

See people
Contact old friends -- even those who knew you as "a couple." If they haven't already
been in touch with you, don't assume that this is because they've dropped the
friendship because of the change in your relationship status. They may just be waiting
for a signal from you that you need their love, so allow them to do what friends do:
give their support.

Take on new experiences
Now more than ever, it's time to be part of a crowd. Have an interest? Then join a
club. Or travel to a town -- or a country -- that you've always had a desire to visit.
Whether this experience lasts one hour or one week, it will work like a mini-vacation
by putting your life in a different perspective.

Start dating again
Don't do so in order to jump into another relationship, or to find another partner
immediately. And don't do so because you want any acknowledgement of intimacy,
because your heart may not yet be open to that. Start dating again because you want
to explore a possible friendship, or because interaction with someone who is saying or
doing something you find interesting is one way to remember that the world is a big,
wonderful place filled with many interesting people. By starting slow and letting this
situation take its natural course, you'll soon realize that, like that bicycle, relationships
are nothing to fear, and can bring you a lot of joy.



YES - it’s really over.
Your relationship has just gone down the proverbial toilet
– and maybe not by your own choice. While the temptation is to
swallow in the misery of being “dumped” and dwell on what went
wrong, there might actually be a light at the end of the tunnel. A
recent study in The Journal of Positive Psychology suggests that breaking
up can actually have a positive impact on your life. Say what? This
pain and these tears  are a good thing? Well, they could be …

Let It Ride
The most-healthy initial step to take after a breakup is to accept

that you need to go through a grieving process. A breakup is akin

to dealing with the death of a loved one – the end of a romantic

relationship is a loss that must be mourned. During this time, you

may experience a range of emotions from depression to anger to

hopelessness, which are all normal responses to having a broken

heart. It’s when the feeling of denial rears its ugly head that you

need to worry.

The development of denial signals that you’re ignoring how you
truly feel. Try to keep your mind focused on the task at hand, which
is acknowledging your sadness and pushing through it. Once you
have allowed yourself to grieve, you’ll be able to see the breakup
more clearly and leave yourself open for the remainder of the
healing process. Does this sound like a job? You don’t have to
think of it that way, but finding and maintaining a focus is actually
what will help you succeed. And, hey, no one ever said that
breaking up was a piece of cake.



Hollywood Corner
Analyzing ‘The Break-Up’ from the Mars Venus Perspective
The plot is fairly simple: boy woos girl, girl falls for boy, boy and girl
make a life together. Suddenly, everything implodes. The Break-Up
 is a heart-wrenching and frighteningly true-to-life tale of one couple’s
excruciating breakup after what seemed like a happy and promising
relationship – it also perpetuates stereotypes about men and women.

While a man may watch this film and think, “He’s so right! She never stops
telling him what to do!” and a woman’s thoughts may be, “That guy is such
a jerk. He’s not listening to her!” there really are solutions that could solve
the problems these characters experience on screen.

The Story
Chicago is the setting for the relationship of Brooke Meyers (Jennifer

Aniston) and Gary Grobowski (Vince Vaughn). A montage of photos at the

film’s start exhibits the couple’s thirst for life. They seem to share an

exciting partnership filled with friends and activities, until one fateful

evening. Brooke is busily preparing a dinner party for both her and Gary’s

families. When Gary arrives home, he decides to relax with some TV and a

shower while Brooke fixes the meal, sets the table, and entertains early

guests. After the meal, Gary sits down to play a video game while Brooke

starts to clean up. The couple’s bickering began faintly before dinner, but

after the meal, their arguing quickly morphs into a raging tornado, sucking

up and spitting out issues seemingly unrelated to the topic at hand.

Their back and forth fighting ends when Brooke impulsively breaks up with
Gary. But her hope that this serious move will make him realize how much
he values her and will prompt him to apologize doesn’t go quite as planned.
Gary decides to fight fire with fire, thus beginning a war of the sexes unlike
any other – and, in the end, there is no winner.

They split their condo in half, refusing to leave the place they both love
so much. Friends are caught in the middle of the pair’s many high jinks,
shunned by Brooke or Gary, sometimes offering advice, but mostly just
wishing the two would either makeup or breakup for good.



Gary ultimately reaches a turning point when a friend points out that no one
does anything with Gary unless it’s what Gary wants – from going to see his
favorite sports teams to participating in his chosen activities. Gary realizes
he’s been selfish, that he hasn’t tried quite as hard as he could have with
Brooke, and makes one last valiant attempt. But it’s too late. Gary has
finally allowed himself to open up and accept his emotions and love for
Brooke … but Brooke has come to the conclusion that her life is better off
without Gary in it.

Brooke and Gary’s relationship is lacking
in two key areas: communication and understanding
each other’s primary needs.

Let’s focus on the climax of the film – the aftermath of the dinner party.
Brooke asks Gary to help her with the dishes, rationalizing that if they work
together the task will be accomplished quickly and they can then enjoy the
evening. Gary wants to relax and play his video game instead. Brooke
explains that she worked all day too and would also like to chill out. She
tries a few more times to convince Gary to help her until he gets so
annoyed that he throws down his game and gets up to do the job, albeit
begrudgingly. But Brooke rebuffs his attempt to make her happy and Gary is
confused and insulted that she won’t accept his offer.

Brooke says, “I want you to want to help me do the dishes!” and Gary
counters that she’s insane – why would he want to do the dishes? The point
that Gary misses is that Brooke doesn’t want to do the dishes either. She
simply wants him to understand that the chore needs to be done and be
willing to help her complete it, even if it’s not going to do anything for him.
Unfortunately, Brooke’s simple request is not well communicated because
she truly doesn’t know how to articulate what she wants from Gary. Their
argument about doing the dishes turns into a fight about how much Brooke
does for Gary and how he doesn’t appreciate any of it and vice versa. They
only see what they are giving to the relationship individually and aren’t
looking at the sacrifices of the other.

So what’s the solution?
How could this whole encounter have been avoided?
Brooke and Gary could have solved their issue by recognizing and



respecting each other’s primary needs. Brooke neglects the fact that Gary

must recharge after a day at work. She doesn’t convey any sort of message

that she is proud of the long hours he put in that day; had she done so,

she would have fulfilled his need for appreciation and admiration.

When a man needs to recharge, he requires space and time to build up his
dopamine levels in order to be able to give to the woman in his life. That
being said, this need doesn’t mean the man is given a get-out-of-jail-free
card to avoid all responsibility in the relationship until his batteries have
been juiced up.

Gary has a job to do at home as well. He could have filled Brooke’s need to
be respected for all her efforts – working a full day herself, then putting
together a lovely meal and arranging a dinner party to bring their families
together. Instead of offering Brooke some caring and understanding – two
of her primary needs – Gary fell into filling his own needs first.

Oftentimes, a man – who, remember, typically aims to make the woman in
his life happy – won’t tell her what he needs because he doesn’t want to
hurt her. If his mind is calling for time alone and space (to play video games
or watch TV or whatever it takes to bring those dopamine levels up), this
need would be better received by a woman who is told that that’s exactly
what he’s doing – recharging.

Think about it this way – if Gary had explained to Brooke that he just
needed 10 minutes to veg out with his video game and then he would help
her, she could have chosen to accept his need and, in fact, could have
taken those 10 minutes to do something good for herself. Perhaps get out
of her heels and put on some pajamas, talk to a friend on the phone, take a
quick shower. The two of them could have returned to each other feeling
rejuvenated and ready to tackle the heinous task of dishes, laughing about
how they might have fought if they hadn’t compromised in order to fulfill
each other’s equally important needs.

Not every movie has a happy ending. And who’s to say that the finale of The
Break-Up isn’t happy? In some relationships, breaking up is the right decision.
But if you find yourself in a situation where the arguments are senseless,
your needs aren’t being fulfilled, or you’re just not sure how to communicate
with your partner, so seek someone else
like a psychologist or wise folks-



Surviving Your Divorce
It may have been a long time ago, but once upon a time
you fell off your bicycle. It probably happened while you were a child
who was just learning how to ride. Perhaps you remember the
exuberance of taking that bike down the street while staying in
perfect balance, and the exhilaration of this wonderful new
experience -- all those great feelings, just prior to a fall!

Afterward, what you remembered was your fear
and the awful pain that came upon contact with the hard, rough asphalt.
That incident may have been so devastating that your first instinct
may well have been to kick your bike and vow to never ride again.
Ending a relationship feels a lot like that first bicycle fall: it's scary, it
hurts, and you never want to experience it again. After all, how
could something that once felt so good suddenly go so wrong?

Metaphorically speaking, to get beyond this pain,
you have to get back on the bike. In other words, you can't keep yourself
from experiencing another intimate relationship.

Of course, this won't be easy. You'll encounter other setbacks,
perhaps situations that remind you of your loss, or behavioral
patterns in those that interest you which remind you of your ex. If
you're prepared, however, you can weather any emotional storm
brewing inside you. Here are four divorce survival tools that will help
you do just that:

Get out of the house
Whenever we feel bereft, we tend to cocoon: to stay indoors, stay
in bed, to let the phone go unanswered -- to close ourselves off
from the outside world. Fight that instinct. The sooner you get back
out into the world, the quicker you'll be able to put your loss into
perspective -- and behind you.

See people
Contact old friends -- even those who knew you as "a couple."
If they haven't already been in touch with you, don't assume that
this is because they've dropped the friendship because of the
change in your relationship status. They may just be waiting for a
signal from you that you need their love, so allow them to do what
friends do: give their support.

 Take on new experiences
Now more than ever, it's time to be part of a crowd.
Have an interest? Then join a club. Or travel to a town -- or a



country -- that you've always had a desire to visit. Whether this
experience lasts one hour or one week, it will work like a mini-
vacation by putting your life in a different perspective.

Start dating again
Don't do so in order to jump into another relationship, or to find
another partner immediately. And don't do so because you want
any acknowledgement of intimacy, because your heart may not yet
be open to that. Start dating again because you want to explore a
possible friendship, or because interaction with someone who is
saying or doing something you find interesting is one way to
remember that the world is a big, wonderful place filled with many
interesting people.

By starting slowly and letting this situation take its natural course,
you'll soon realize that, like that bicycle, relationships
are nothing to fear, and can bring you a lot of joy.

Communicating with Your Children after the Divorce
One of the biggest challenges for single parents is learning how to
communicate with their children positively about their ex. Parents are
dealing with the new responsibility of being both mom and dad, as
well as their own personal feelings of loss while all the while trying
to keep up a positive face for their children.

When your ex decides s/he's ready to begin dating again
can be a particularly painful time. It's equally difficult to remain
positive when your children tell you stories about the new person
your ex is dating. While you may feel hurt by this news, it's important to be
aware of how you react to the news. Many parents unknowingly hurt
communication with their kids when the conversation turns to the
other parent and what's going on in his/her life.

If when your children's talk about your ex causes you to become
angry or sad, you send a message that your child is upsetting you;
even if it has nothing to do with them. Over time that child will learn
that they should not share their feelings or experiences because it
hurts you. Eventually the child will stop sharing.

If you are experiencing the painful recognition that your ex
is dating again, the following list from MarsVenus.com may help you
to deal with your feelings without causing damage to your
relationship with your children.



1. If you are in a lot of pain, try to find outside support to help you.
This is a great time to call an relationship coach.

2. Purchase a journal to write out your feelings.
Carry it with you and write without censoring yourself.
This will allow you to vent and process without having to worry that

someone will hear your thoughts.

3.Consider a standard response to your children that encourages
them to share. When they start talking about their visit with your
ex, ask for more information. “Honey, tell me about your weekend.”
Encourage your kids to talk.

4. Consider meeting with your ex, without your kids,
to discuss parenting objectives. If you have strong feelings about

homework, or any other concern, take it to the source. Ask your
ex for an agreement about how you will deal with the kids and
present them a united front, even if it's from two different
homes.

5. If you're too upset to actually meet with your ex, consider
putting your feelings in writing. Send your ex a letter or email
explaining what you hope to accomplish. Remember, you will get
further if you don't blame or accuse them of anything. Simply state

your feelings and ask for a written response.

 Learning to be a single parent is an enormous challenge
for anyone. One of the hardest things is trying to insulate your kids
from the pain you're feeling. They know you're hurting. Pro-actively
dealing with this painful experience is the very best you can do for
everyone involved.

Remember, helping yourself helps your children too.



Divorce generates drama. I remember riding those rollercoaster moments
of my own divorce and wondering, “How is this movie going to end?” I
personally love going to the movies. My favorites are the ones that
have relationship plotlines that are rich, complex and surprising. There’s
the hero, the villain, the sidekick, the unrequited love. There’s the
trusted friend turned betrayer or the underdog who battles back to
become victorious.

To transform divorce pain into life wisdom, we need to understand our
divorce drama. One excellent resource I highly recommend on this
subject is Debbie Ford’s powerful book, Spiritual Divorce: Divorce as a
Catalyst for an Extraordinary Life. The process is simple, unconscious
and very powerful. Things happen in our life and we assign meaning
to these events in order to understand them. So we begin to write
the scripts, or our relationship “story” is born.

We start our screenplays often when we are very young children. For
example, the young girl whose father travels all the time and breaks his
promise to be at her ballet recital. The script and plotline of "Men don’t
show up for me” gets rewritten. This takes place at a subconscious
level. So the lifelong casting call goes out looking for men to play that
part again, and again. The plot is played out with new characters, or
the same old characters in new ways, with you in the starring role. All
the while the 6-year-old girl in her tutu and ballet slippers sits in the
director’s chair.

At one level our stories provide security and identity. Yet they become
a limitation and keep us confined to a narrow range of what’s possible in
our lives. Some people get so attached to and identified with their
stories they are reluctant to let them go. By recognizing our divorce
drama, we can start to write new stories. Instead of our movie being a
melodrama, we can turn it into an adventure thriller, or a heartfelt
comedy or love story. Here are some ways to break free of your divorce
drama.

1. Read the Script

Stop and identify your relationship story. Who have you cast as the
villain and the victim? What have you assigned as the motivations of
the main characters? Write out your plot synopsis in your journal so you
can clearly distinguish your story. Knowing your story will help ensure it
doesn’t remain your default mode of operation. Spiritual Divorce has
some excellent exercises to help you do this.



2. Take a Meeting

Take a big step back from the drama of your divorce. Realize we are all
co-creators of our reality. At some spiritual level, we signed onto this
project. It is a co-production between ourselves and our former
spouses.

To harvest the wisdom of life’s dramas, my mentor, Barbara De Angelis,
recommends asking “If I ordered this experience, what was I thinking?”
Ask your higher self what is the lesson you are intended to receive from
this situation? Take the time to ask, and the still quiet voice of your
own inner wisdom will start to answer.

3. Reconsider Your Director

Who is directing your movie right now? Is it a scared little 8-year-old
boy or an angry 5-year-old girl who didn’t get her way? If so, it’s time
to take them out of the director’s chair and assign a bit part instead.
To break free of the divorce drama, your director needs to be a grown-
up who is ready and willing to create the life you deserve to have.

4. Review Your Movie

You can use your divorce drama as either an excuse or an inspiration.
The next step is to review your movie. Would you give it two thumbs
up? Is it one you'd love to see over and over again? So often, people
who stay stuck in their stories use it as an excuse to blame others, to
remain a victim, or to play small.

Does your story stir some anger in you? Great! Use it to tap into your
passion and take action to break a limiting pattern, or release a
situation that doesn’t support you? The bottom line is each and every
day we write a new script. It can keep us mired in the past, or it can
motivate us towards a new future. The choice is up to you.
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Cinderella Was Not Saved
She Was a Happy Person All Along!
Would the prince have chosen Cinderella to marry if she was
a miserable young woman? If her stepsisters were beautiful
but miserable, would he have chosen either of them?

Are you living under the delusion that when you meet your soul mate
you will finally be happy - that your misery is because you are not in a
relationship or not in the right relationship? If this is you, you might
be interested in what I have discovered in my 42 years of counseling
individuals and couples.

Most people who are happy in their marriages
were ALREADY HAPPY before meeting their spouse!
Happy people make happy marriages. Unhappy people either don't
marry or generally continue to be unhappy after getting married.

While Cinderella wasn't happy with her circumstances,
inside she was a loving, happy person. And so was the prince.
"Happily ever after" is often not the result of getting married, but
the result of two basically happy people getting married to each
other!

Over and over I hear from my clients: "I need a relationship to be
happy." Over and over I say to them, "Focus on learning how to make
yourself happy now and then you might find the relationship you are
seeking."  If you think about it, it makes sense. If you were a basically
happy person, would you be attracted to a basically unhappy person?
Not likely.

When you make your happiness dependent upon another person, you
are handing them responsibility for your emotional wellbeing. Why
would someone else want this responsibility? And, since we are
attracted to each other at our common level of woundedness, the
chances are that the person you are attracted to and who is attracted
to you is also looking to you to take responsibility for their emotional
wellbeing. This is called a codependent relationship, not a happy
relationship, and definitely not happily ever after.

There is certainly nothing wrong with wanting a wonderful
relationship. But the chances of finding that wonderful relationship if
you are unhappy is slim. When you are already happy, then you want a
relationship to share your love, your happiness, your joy, your
learning and growth, and your interests.



When you are unhappy, the chances are you are looking for a
relationship to make you happy, and this is likely not going happen.

Back to Cinderella. Because she was a caring person,
she tried very hard to make her stepmother and her stepsisters happy.
But they were never happy. Why?   Because they were angry and
blaming people, making Cinderella responsible for their happiness.
No matter how kind and wonderful she was, it did not matter,
because their misery was created by their own beliefs
and ways of treating themselves and others.

The same is true in today's relationships.
I have worked with many people who were never happy, no matter
what their partner did to make them happy. As long as they were
judging themselves and others instead of learning how to take
responsibility for their own feelings, they were sad, empty, alone
inside, hurt and/or angry. As long as they looked outside themselves
for the source of their unhappiness, they were stuck being unhappy.

The way out of this unhappiness is to learn how to
take 100% responsibility for your own pain and your own joy.
Anyone can learn to do this, but, if you are stuck in the false belief
that you need the right relationship in order to be happy, then you will
likely not be motivated to learn how to do this.



Børns har ret til begge forældre.
Det er desværre ofte sådan, at forældre under skilsmisse ikke kan finde ud af
at samarbejde. Hvis den ene forælder forsøger at hindre børnene kontakt
med den anden forælder kan man søge Statsforvaltningen om, at træffe
afgørelse om samvær og barnets bopæl. Desværre er der utrolig lang
sagsbehandlingstid på 2-3 måneder eller mere og det har den konsekvens, at
børnene kan være afskåret kontakt med en forælder i lange perioder.

Statsforvaltningen har mulighed for, at fastsætte midlertidigt samvær så
børnene kan bevare kontakten med begge forældre, men det er yderst
sjældent de benytter sig af dette.

Forældreansvarsloven lægger vægt på at barnet har ret til begge forældre.
Børnekonventionen siger noget lignende. Spørgsmålet er så om
Statsforvaltningen overholder dette når, der kan gå 2-3 måneder eller
længere hvor børnene er afskåret kontakt?

Min advokat Lars Borring der har mange af disse sager mener, at
Statsforvaltningen skal træffe afgørelse om midlertidig samvær indenfor 8-10
dage. Foreningen Fars bud på at en løsning er, at børnene som
udgangspunkt skal være en uge på skift hos forældrene indtil, der ligger en
afgørelse i Statsforvaltningen. Hvilken løsning der er den bedste, må være op
til Folketinget at vurdere.

Sammen med advokat Lars Borring og med støtte fra Netværksgruppen
Dadman www.dadman.dk, har jeg sagsøgt Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender for principielt, at få afgjort om de lange
sagsbehandlingstider er lovlige. Samtidig ønsker vi en god debat om dette
store problem, som rammer rigtigt mange børn.__Bente Flindt Sørensen,
direktør Statsforvaltningen udtaler i et TV Interview d. 17-10-07: "8 uger det
lyder som lang tid. Men så skal man også have for øje, at her er der altså tale
om sager hvor forældrene ikke er enige, og hvor det så også drejer sig om et
barn, og derfor bliver vi altså nødt til at få belyst de sager ordentligt, for at
kunne træffe en afgørelse".__Der går 5 uger fra man skriver til
Statsforvaltningen, før man hører noget fra dem og der går yderligere 3 uger
før mødet afholdes. Hvordan kan Statsforvaltningen få belyst barnets
perspektiv på 8 uger uden overhovedet, at have kontakt til børnene eller
forældrene?__MF Lissa Mathiesen (S) tager sagen op i Folketinget i de
næste uger.___Med venlig hilsen__Thomas Resen Balle_Tlf.: 21720073

Hvis du har spørgsmål eller kommentater til sagen,
kan du kontakte talsmand og pressekontakt,
Kim Lindgreen, Netværksgruppen Dadman , . Tlf.: 2293 3492
/ www.dadman.dk

København 17. oktober 2007



Forladte unger, følsomme voksne
Hvad er den langsigtede virkning af at blive adskilt fra en
eller begge forældre i en længere periode på mindst et par måneder?
Børn - og især små børn - knytter sig som bekendt med stærke
følelsesmæssige bånd til deres forældre, og det at få revet dette bånd over
ved en langvarig adskillelse fra forældrene, ser efter alt at dømme ud til at
udgøre en voldsom stressbelastning for mange børn, konkluderer et nyt
finsk studie. Det afhænger selvfølgelig af, i hvor høj grad barnet er stærkt
følelsesmæssigt knyttet til hver af forældrene, men det er en anden historie,
som der ikke tages højde for i den finske undersøgelse.

Forskerne var især inspireret af en længere række nyere dyreforsøg,
som gennemgående havde vist, at dyreunger, der adskilles fra deres mor i
flere timer hver dag, senere som voksne reagerer med stærke, fysiologiske
stressreaktioner ved bestemte belastninger, sammenlignet med dyr, der ikke
har været adskilt fra deres mor i barndommen.

Der er i sådanne dyreforsøg også fundet alvorlige virkninger af tidlig
forældreadskillelse på den senere sygdomsrisiko, formodentlig fordi stress i
voksenalderen kan svække immunsystemet og give andre uheldige
virkninger på helbredet.

Endelig har man fundet hjerneforandringer hos de dyr, der har været
adskilt fra forældrene under opvæksten, således at man har set unormalt
store stresscentre i de dybereliggende lag af hjernen, men også mindre
hjernevæv i de højere dele af hjernen, der hos mennesket svarer til
hjernebarken, hvor psykologiske funktioner som selv beherskelse, omtanke
og intelligens finder sted.

PÅ denne baggrund forsøgte de finske forskere at finde ud af, om
forældreadskillelse hos børn kan have lige så alvorlige langtidsvirkninger ved
at forstærke tendensen til at reagere med fysiologiske stressreaktioner ved
forskellige belastninger senere i livet. For at undersøge det nærmere
benyttede forskerne sig af den omstændighed, at den finsk-russiske krig
under Anden Verdenskrig for mange finske børn betød adskillelse ikke blot
fra deres fædre, men også i mange tilfælde fra både fædre og mødre. De
finske forskere fandt derfor frem til tre grupper ældre personer: En gruppe,
der ikke havde været adskilt fra forældrene under krigen. En gruppe, der
havde været adskilt fra fædrene, men ikke mødrene, og endelig en gruppe,
der havde været adskilt fra både deres fædre og mødre i mindst et par
måneder i barndommen.

Alle personerne i de tre grupper blev nu stresstestet ved at blive udsat for
en bestemt stressbelastning, der er blevet benyttet i mange tidligere
undersøgelser af styrken af stressreaktioner hos mennesker: Hver af de
ældre mennesker fik ved ankomsten til den aftalte tid på



forskningslaboratoriet at vide, at de om fem minutter skulle holde en tale om
sig selv for en forsamling, der skulle vurdere deres talegaver.

Umiddelbart før denne op lysning blev de bedt om at afgive en spytprøve,
hvorudfra forskerne kunne bestemme mængden af kortisol i deres spyt - et
velkendt mål for graden af fysiologisk stress.

Herefter bad man hver forsøgsperson om at afgive en spytprøve lige før og
lige efter, at de havde holdt deres tale, samt hvert tyvende minut i de
efterfølgende to timer.

Det viste sig fuldstændig som i dyreforsøgene, at de personer, der som børn
havde været adskilt fra begge deres forældre i længere tid, udviste
betydelig stærkere stressreaktioner målt på kortisolmængden - ikke blot lige
efter talen, men også i de efterfølgende to timer.

Den gruppe, der som børn kun havde været adskilt fra deres far i nogen tid,
havde ikke stærkere stressreaktioner end gruppen uden forældreadskillelse,
så det er altså kun tabet af kontakt med begge forældre ( eller i hvert fald
med moderen), der måske kan medføre den livsvarige stigning i styrken af
de fysiologiske stressreaktioner.

Undersøgelsen viste i øvrigt også to andre interessante ting. I gruppen af
voksne, der havde været adskilt fra begge forældre, så man på, hvor gamle
børnene havde været under adskillelsen. Det viste sig, at de børn, der havde
været adskilt fra forældrene i 2- 7-års alderen, havde væsentlig stærkere
stressreaktioner som 60-årige sammenlignet med dem, der havde været
enten under to år eller mere end syv år under adskillelsen. Det er altså den
tidlige, men ikke den allertidligste barndom, der ser ud til at spille en særlig
rolle, når det gælder virkningen af forældreadskillelse på stressmekanismen.

Desuden viste resultaterne måske lidt overraskende, at den tidlige
forældreadskillelse spillede en væsentlig større rolle for mændenes end for
kvindernes vedkommende. Faktisk havde de ældre mænd, som i 2- 7-års
alderen havde været udsat for adskillelse fra begge forældre, dobbelt så
stærke stressreaktioner som kvinder, der havde været ude for det samme i
barndommen. Man har faktisk også i flere - men dog ikke alle - dyreforsøg
fundet, at hannerne er det svage køn i denne forbindelse, altså det køn, der
kan tage mest skade af forældreadskillelse tidligt i livet.

http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/2



Flertal vil nu ændre forældre-ligestilling  dr.dk 3. okt. 2008
Et flertal i Folketinget vil justere den kun et år gamle forældreansvarslov,
der i højere grad ligestiller faren og moren i skilsmissesager. Hensigten var at
give forældre ligestilling i skilsmissesager - og det fungerer også i almindelige
skilsmissesager. Men den et år gamle forældreansvarslov har også ført til
flere sager med højt konfliktniveau. Derfor er et flertal i Folketinget parate til
at justere loven, skriver Berlingske Tidende.

Kamp om 7 dage hos far og 7 dage hos mor
Danske familieadvokater, Børns Vilkår og Statsforvaltningen har set flere
eksempler på, at skilsmissesager ender i langvarige konflikter siden den nye
lov om mere ligestilling trådte i kraft. - Den nye lov har blandt andet åbnet
op for, at der kan dømmes 7-7 samvær, hvor barnet skal være lige meget
hos far og mor. Det har givet nogle forældre blod på tanden, så de ikke
helmer, før de har fået en 7-7 ordning. Efter min opfattelse styres de
voksne mere af deres egne ønsker end af kærlighed til og omsorg for
barnet, siger formand for Danske Familieadvokater, Anja Cordes.

Far får forældremyndighed pga. svag mor
Ifølge socialdemokraternes Mette Frederiksen er en række sager endt med,
at faderen har fået forældremyndigheden, fordi moderen rent psykisk har
været den svagere part og er endt på et krisecenter.

- I almindelige skilsmissesager fungerer det fint.
Men i de sager, der er præget af alvorlige konflikter, som for eksempel vold,
er parterne ikke lige - den ene part har det psykiske overtag og magten
 - og afgørelsen bliver ofte derefter, siger Mette Frederiksen.

Det sker, fordi nogle kvinder, af frygt for vold, ikke tør mødes med deres
fraskilte mænd eller overdrage børnene til dem. I flere tilfælde har
myndighederne udlagt det som, at kvinden saboterede samværsretten, og
det har øger risikoen for at de mister samværsret og forældremyndighed.

De Konservative og Dansk Folkeparti er også enige i,
at loven har nogle uheldige konsekvenser. - Vi kan ikke have, at en far,
der har udøvet vold i forhold til konen, får forældremyndigheden,
siger den konservative, Per Ørum Jørgensen.



Ebbe i Alt for Damerne, ARTIKEL:
Når han (manden?) for femte gang ikke har formået at ramme
vasketøjskurven, eller når hun (kvinden) for syvende dag i træk
har vendt ham ryggen i dobbeltsengen med en opdigtet hovedpine
som undskyldning for at være i fred. Når spørgsmål om hvis tur
det nu er til at tage opvasken, hente børnene eller sortere det
snavsede tøj bliver til den eneste kommunikation i ægteskabet, så
er det, at nok bliver til ”Nu er det fandme nok!” på et tidspunkt.

"Man kan blive ret skør i hovedet af at leve i et dårligt parforhold.
Dagligt fastholde hinanden i en pinefuld ulykkelighed og en
konstant irritationstilstand. Det er direkte usundt, hvis de fleste
dage i ens samliv er ulykkelige, fordi man ikke kan være sammen
uden at skændes om alt og oftest helt ligegyldige ting. Kort sagt::
Hvis der i længere tid ganske enkelt er mere smerte end glæde i
din hverdag, og der ingen børn er med i billedet, ja så bør du
alvorligt overveje, om det ikke er bedst at bryde ud af forholdet
og ikke spilde mere tid på det. Der er en ting der er værre en at
spilde 100 dage med en person, som du ikke kan lide. Og det er
at spilde 101 dag. “, mener Ebbe Scheel Krüger, der er
cand.psych. og parterapeut.  Undersøgelser peger da også på, at
flertallet af de kvinder,  der bliver indlagt på landets psykiatriske
afdelinger, netop har levet eller lever i et uharmonisk parforhold.

Det er sværere - og værre, hvis der er børn i ægteskabet.
Ingen børn har godt af at leve i et hjem, hvor der kun sjældent er
våbenhvile, og mest kun frygt, ulykkelighed og utryghed og ingen
glæde.  "I ethvert hjem er der en speciel stemning, varm eller
ond. Og et barn kan ikke undgå at blive præget af den stemning,
der er i hjemmet. Uden kærlighed bliver de nogle sære ulykkelige
og asociale rødder, og det er mere reglen end undtagelsen, at
børnene fører dette krigeriske mønster med sig til deres eget
ægteskab en dag”, siger Ebbe Scheel Krüger, men understreger
samtidig, at han altid opfordrer par til at kæmpe ekstra hårdt for
at bevare ægteskabet, når der er mindre børn involveret.



“Når jeg bliver opsøgt af et ægtepar, spørger jeg altid,
hvor mange børn de har, og hvor gamle de er. Hvis der er børn
på højkant, skal de selvfølgelig tages med i billedet, for de er
altid værd at kæmpe for. Det er også rådgiverens opgave at tale
deres sag, for der er ingen tvivl om, at en skilsmisse har store
konsekvenser for et barn. Børn har sjældent godt af, at deres far
eller mor ikke længere bor sammen hos dem”, siger han og råder
forældre med krise i parforholdet til at søge hjælp, inden de
kuldsejler enten hos nære venner eller en parterapeut.

Nogle gange er der bare brug for at tage en god lods ombord i et
stykke tid på båden, når den er kommet ud at sejle i skærgården
og på forskellige måde dirigere ægteskabet tilbage på rette kurs.
"Folk udefra kan lettere se, om det er direkte ondskab, det der
foregår, eller om konflikten bare drejer sig om en misforståelse
mellem parterne. Det kan give en ny synsvinkel og åbning, som
de ikke selv er i stand til at se i deres egocentriske smerte
og en tidlig indsats kan redde mange gode ægteskaber.

En klassisk fejl mange begår, sker, når et par går fra at være
kærester til at blive Mor og Far for første gang. Hun bruger al sin
energi på det lille nye medlem af familien, når hun har fri, og
knokler så ellers resten af tiden på fuldtidsjobbet og er ufattelig
træt, når hun endelig har lidt tid til sig selv. Der går ikke lang tid,
før manden begynder at føle sig overset og fosømt. Hun er altid
træt, og når han har forsøgt at hjælpe og tage ansvar, får han at
vide, at alt, hvad han har gjort, bare er forkert. Og at han blot skal
lade hende være alene, så hun kan tanke op igen til imorgen.

"Her falder en del mænd for fristelsen og indleder en affære med
en anden kvinde, der synes at sætte pris på ham. Her bør mænd
være bedre til at forstå, at det kun er en periode, hvor alle er
trætte og i stedet bruge mere tid på at aflaste hende og lære sit
barn bedre at kende fra begyndelsen af.



Og så må de altså finde andre metoder at tage sig den nødvendige
tid til hinanden og tilfredsstille sig selv på. Der er altid to sider af
selv den tyndeste pandekage," siger Ebbe Scheel Krüger. Men
formår man ikke at se disse to sider, og tager man alligevel
beslutningen om at skrive skilsmissepapirerne under,
så anbefaler Ebbe Scheel Krüger, at man som
det første dropper den dårlige samvittighed.

“Der er en uundgåelige dårlige samvittighed, som alle mennesker
bliver berørt af. Det er den eksistentielle skyldfølelse, der opstår,
når vi siger farvel til noget, der har været vigtigt i vores liv. Det
gør ondt at sige farvel til et menneske, du engang har elsket. Det
er en naturlig følelse, der dukker frem, når vi bagefter kommer i
det eftertænksomme hjørne. En smerte, som skyldes at vi primært
er sociale væsner og ikke bryder os om at sige farvel.”.

Der er også en mere neurotisk skyldsfølelse, som man, skal sørge
for at give slip i hurtigst muligt, hvis den opstår.  “Det er
uudholdeligt for både én selv og sine omgivelser, hvis man
drukner sig i hændervridende selvmedlidenhed og kun passivt
angrer det, der er sket, uden alligevel at ville at lave noget som
helst om.”, siger Ebbe Scheel Krüger,  Hvis ens dårlige
samvittighed i virkeligheden kun går ud på, at andre helst skal
bekræfte én i, at det var det rigtige valg, man traf, så bed i stedet
for mere direkte konkret om trøst. Drop den der Bondeanger og
se skilsmissen som en ny chance for at leve livet på den måde,
som du gerne vil, fremfor fortsat blot at leve i et illusorisk håb,
du alligevel ikke tror på. For der er ingen - hverken psykologer,
parterapeuter eller andre - der nogensinde kan svare på, om det er
bedst for et ægtepar, at de går hver til sit eller bør blive sammen
og tage kampen op. Det er et valg og en beslutning, som kun
parret selv er i stand til at træffe." Oftest er det dog en god ide at
vende sine muligheder med en uden for stående eller god ven.



FEM RÅD NÅR DU VIL SKILLES

1) Tal med nogle venner om jeres parforhold og lyt til deres råd
eller opsøg en psykolog, så I kan få en udefra stående vurdering
af jeres problemer. Det kan måske være med til at give en åbning,
som I ikke selv har kunnet se.

2) Nå I beslutter jer for at skilles, så læg en fornuftig plan for
skilsmissen, mens I stadig kan tale sammen. Planen skal tage
højde for, hvordan jeres børn mindst mulig tager skade. Dvs. aftal
hvor barnet skal bo, samt hvor ofte og hvornår barnet skal have
samkvem med den anden forælder osv osv.

3) Få dig en god advokat, som kan sørge for at I får en 100%
retfærdig skilsmisse. For husk, at I også skal kunne tale sammen
bagefter. Derfor må ingen blive snydt mht. bodelingen.

4) Drop Bondeangeren. Sket er sket, og I bærer selvklart begge
en del af skylden for det brudte ægteskab. Græd over fortiden, det
forløser - og tænk så på fremtiden, det åbner op. Gør dit nye liv
bedre end, det var før, så forsvinder den dårlige samvittighed.

5) Lad være med at isolere dig. Selv om du ikke har lyst, så tving
dig selv til at besøge gamle venner og opsøg nye. Du har brug for
et bredere og bedre netværk, nu hvor du står alene.

Du kan læse mere om parforhold og skilsmisse
på Ebbe Scheel Krüger ´s hjemmeside: www.psykoweb.dk



1. august 1999 Bliv skilt på Internettet
 Politiken mandag: De er blevet træt af gammelfar eller lillemor, men orker ikke
alt det med advokater. Den sag har computereksperter imidlertid klaret.
Med et klik er  skilsmissen hjemme.

Skilsmisse i cyberspace er nu en  realitet.
Allerede i løbet af den første uge efter  lanceringen hentede 300 ulykkelige ægtepar
skilsmissepapirer ned via Internettet. Det er det britiske firma, 'Skrivebordsadvokaten',
som har lanceret  ideen.  Og så er det oven i købet billigt! En skilsmisse via  nettet
kan gøres for 79.99 pund eller cirka 900 kr. En  skilsmisse i Storbritannien
koster ellers i gennemsnit 4.600 kr.

 De uenige ægtefæller går blot ind på firmaets hjemmeside
 og besvarer en række spørgsmål online.  'Skrivebordsadvokatens' program udvælger så
de  nødvendige papirer i forbindelse med skilsmissen. Det tager omkring en halv times tid
at udfylde papirerne. De kontrolleres derefter af firmaets advokater, som sikrer
 sig at begge parter er tilfredse. Derefter indsendes skilsmissebegæringen til retten.

Epoch Software, som står bag 'Skrivebordsadvokaten',
har indgået et samarbejde med Storbritanniens største  internetudbyder, Freeserve.
 De tilbyder gratis juridiske  dokumenter til en værdi af en milliard kroner.
Foruden skilsmisser kan firmaet også klare testamenter  og ansættelseskontrakter
 på nettet. 14.000 har allerede  benyttet sig af tilbudet.

Ifølge den britiske søndagsavis The Observer er det dog
ikke alle, som bifalder den nye praksis. Talskvinden for den katolske kirke i
Storbritannien, Patricia Hardcastle,  beskriver den nye skilsmisseform  som
»modbydelig«. Hun tilføjer, at der ikke  er tilstrækkelig med muligheder for forsoning.
Hertil svarer 'Skrivebordsadvokatens' juridiske  direktør, Richard Cohen: »Blot fordi det
er nemt,  betyder det ikke,  at det vil opmuntre folk til at blive  skilt«.

GODT LINK
http://www.boerneraadet.dk/sw228.asp



GODE BØGER

Christine Byriel ”Hvad med jeres børn ?
Sådan kommer børn bedst mulig gennem skilsmisse”

Hvad med jeres børn?
Af Psykolog Charlotte Clemmensen - info@barneguiden.dk

Skilsmisser er som regel en kedelig afslutning på forhold
man havde store forventninger til. Som psykolog oplever
jeg mange forældre der har det svært under og efter en
skilsmisse. Umiddelbart kan man som par tænke, at
skilsmissen må bringe ophør af den relation man har til
og med hinanden.

Når man befinder sig et sted i livet, hvor der måske
gennem længere tid har været mange konflikter og sårede
følelser, er det ikke mærkeligt at man umiddelbart tænker
at en skilsmisse må bringe vores relation til ophør._Når
der er børn involveret i skilsmissen er situationen
yderligere vanskelig, da alle forældre ønsker det bedste
for deres børn, men der kan være uenighed om hvad der
er det bedste._Man opdager, at det ikke er muligt at
bryde fuldstændig med sin partner, da man jo altid vil
have børnene sammen, og dermed altid på en eller anden
måde vil være et par, nemlig som mor og far – et
forældrepar._Man bliver som forældre nødt til at erkende,
at det er en omdefinering af relationen man skal have
skabt, mere end det er et endelig ophør. Man må finde ud
af hvordan man kan være familie på en ny og anderledes
måde, hvor man ikke lever sammen som mand og kone
men stadig er mor og far – forældreparret for børnene.



Bogen hjælper netop forældre med dette rolleskift,
ved at beskrive forskellige håndteringsmuligheder på en
måde der er hensigtsmæssig for både forældrene og ikke
mindst hvad der er mest hensigtsmæssigt for børnene.

En bog om hvordan man støtter barnet under skilsmissen
Titlen "Hvad med jeres børn? – Hvordan kommer børnene
bedst muligt gennem skilsmissen" er en bog til
skilsmisseforældre skrevet af Judith S. Wallerstein og
Sandre Blakeslee. Bogen udkom fra forlaget Aschehoug i
2004, og er desværre udsolgt fra forlaget. Tilgengæld kan
bogen lånes på biblioteket.__Bogen beskriver, hvad man
kan gøre for at hjælpe sine børn bedst gennem en
skilsmisse._Den giver os forældre en stor og vigtig indsigt
i, hvad der sker i hovederne på vores børn, når forældrene
skal skilles, bliver skilt, når de har været skilt i en
periode, når der dannes nye familier med nye partnere og
nye børn, og også noget om hvordan det er når børnene
selv bliver voksne.__Forfatterne formår meget fint at
formidle, hvad der er vigtigt for vores børn at få hjælp og
støtte til for at kunne håndtere situationen på bedste vis,
og vejleder og rådgiver os forældre på en meget
berigende måde med en stor forståelse for, at man som
forældre befinder sig i en vanskelig tid i livet.__Bogen
beskriver meget indgående og grundigt hvad det er vi
voksne kan gøre og skal være opmærksomme på, for at
vores børn kommer bedst muligt gennem en
skilsmisse._Udgangspunktet er, at det er ikke let for
nogle af parterne der er involveret i at skulle gennemgå
en skilsmisse, hverken for de voksne eller for børnene._I
bogen bliver man mødt meget imødekommende og bliver
beriget med mange gode forslag til hvad man kan gøre og
hvad man skal være opmærksomme på, og den indeholder
mange helt konkrete og praktiske forslag som man kan
tage til sig og bruge i forskellige situationer._Den første
del af bogen beskæftiger sig med selve skilsmissen. Den
beskriver hvilke reaktioner der kan forventes af børnene i
forhold til deres alder og hvilket udviklingstrin de befinder
sig på.



Kapitlerne er delt i tre hvor der beskrives:
Hvad sker der i barnet – hvad kan man gøre – og hvad
kan man sige. Det er beskrevet på en måde, så det er
brugbart, da der er eksempler som er lette at forholde sig
til.__Anden del af bogen beskæftiger sig med forældrene.
Hvordan det er at være forældre på en ny måde. Hvordan
det er nu at være alene, bo alene, være eneforældre og
deleforældre. Der bliver beskrevet noget om samvær med
barnet efter skilsmissen, hvordan får man som forældre
tilrettelagt dette på bedste vis, så rammerne for barnet
der skal være begge steder bliver de bedst
mulige.__Tredje del af bogen omhandler som de næste
afsnit tiden efter skilsmissen. Det ”overbebyrdede” barn
beskrives, hvad gør man bedst for at hjælpe og beskytte
barnet, når man pludselig oplever den nye situation med
at være alene sammen med sine børn._Hvordan er det at
være en mor og far på anderledes betingelser.__Fjerde
del beskæftiger sig med at være en sammenbragt familie,
når der kommer nye kærester ind i billedet, når forældre
bliver gift igen. Hvad gør man når man indgår nye
parforhold, når der kommer nye søskende og
stedforældre. Børnene kommer måske fra familier med
forskellige traditioner, så hvordan takler man som
forældre dette, når det er noget der har stor betydning for
forældrene og børnene. Der er forslag til, hvad man kan
gøre ved højtider og ved særlige begivenheder.

Femte del omhandler de samtaler man forsat gennem
livet må have med sine børn. Fortiden kan ikke bare
begraves, vi må forholde os til den. Tale med vores børn
om hvorfor vi blev skilt, turde snakke med dem om dette,
og ikke tro det er kapitler i livet der er glemt og ikke
eksisterende.__Alle dele i bogen er skrevet med en
varme, forståelse og stor indsigt i forhold til både
forældre og børn, som alle kæmper med den svære
situation, at få det hele til at hænge sammen og få skabt
et familieliv, hvor man er familie på en ny og anderledes
måde.



Bogen er opbygget, så man kan læse de afsnit som er
aktuelle for en lige nu i den situation man står i, man
behøver altså ikke at læse den fra begyndelsen til enden.
Jeg vil dog lige indskyde, at bogen er så god og
vedkommende, at det kan anbefales at læse den samlet,
hvis der er overskud til dette. Ellers kan den bruges som
bogen man vender tilbage til når man står forskellige
steder i processen.__Jeg anbefaler ofte denne bog til
forældre der står i skilsmisse, og far mange
tilbagemeldninger fra forældre der beskriver bogen som
støttende og berigende. De mange konkrete forslag er
hele tiden set fra barnets perspektiv, hvilket er vældig
givende, da man som forældre ofte kommer i tvivl om
hvad der er det bedste for barnet. Bogen rummer dog
samtidig forståelse for de vanskeligheder man føler og
oplever som forældre.

Jeg synes bogen bringer meget god vejledning omkring de
mange faser man kan befinde sig i , når man starter med
at leve livet som familie på en ny måde, og som sagt,
med børnene som udgangspunkt, hvilket helt klart er en
af bogens store styrker.__Det er en meget vedkommende
og også tankevækkende bog for alle skilsmisseforældre
og andre som er i berøring med en sådan situation, og
kan anbefale at læse den eller dele af den.

Gode link:
http://skilsmisse.cjb.net/
http://www.kvindesamfund.dk/
http://www.foreningenfar.dk/
http://www.thriveafterdivorce.com/articles.html



Systemkrisens børn   Af: Hans Meltofte
http://www.information.dk/161625

Information har med stor overbevisning påpeget, at de globale
olie-, klima-, fødevare- og finanskriser er tæt og kompliceret
sammenvævede. Min påstand er, at vi befinder os midt en
tilsvarende systemkrise i vores håndtering af børn og unge

Hvorfor brænder og skærer et stigende antal unge i sig selv?
Hvorfor bliver spiseforstyrrelser stadig mere udbredte? Hvorfor
bliver brutaliteten i gadevolden værre og værre? Hvorfor udarter
unges demonstrationer sig ofte til hæmningsløse orgier i
brændende biler og smadrede butikker? Hvorfor udvikler
fodboldkampe sig igen og igen til 'stammekrige' mellem grupper af
hooligans? Hvorfor oplever skolelærere, buschauffører og
socialarbejdere stadig hyppigere trusler og overfald? Hvorfor
præges vores byer og offentlige transportmidler af mere og mere
hærværk og vandalisme? Hvorfor drikker mange unge nu så
meget, at leverskader optræder helt ned til folk i 20'erne? Hvorfor
kan stadig flere ikke finde ud af at leve sammen i parforhold, men
'surfer' fra partner til partner?

Det skulle vel ikke være sådan, at der er noget rav ruskende galt
med vores måde at håndtere børn og unge på. Det skulle vel ikke
være sådan, at hele den måde, vi har indrettet vores samfund på,
lider af en helt grundlæggende systemfejl? Jeg vover dårligt at
sige det, men jeg er alvorligt bange for, at selve det forhold, at
begge forældre oftest er udearbejdende på fuld tid, er det
grundlæggende problem.

En grusom pris
Spar mig for argumenter om, at der findes masser af
velfungerende familier, hvor begge forældre har fuldtidsarbejde, og
hvor det lader sig gøre at få velfungerende børn ud af det. Ja, men
vi kan ikke indrette samfundet sådan, at det kun er de mest
velfungerende familier, der har succes, dvs. de familier, der forstår
at etablere nære og gensidigt respektfulde forhold til deres børn.
Det er i alle sociale lag, at det går galt, hvad enten der er tale om
overambitiøse forældre, helikopterforældre, curlingforældre,
fortravlede forældre, 'grænseløse' forældre eller socialt dårligt
fungerende forældre.

Børnene betaler en grusom pris for svigtende opmærksomhed
eller direkte mangel på opdragelse, som når politiet endnu engang
efter en episode kan fortælle, at de unge 'ikke havde normal
respekt for andre mennesker.'



I sidste ende sendes regningen videre til hele samfundet i form af
alle de menneskelige og materielle skader.

Børn har brug for vedvarende nærvær - samt med- og modspil,
af deres forældre. Alene udtrykket 'kvalitetstid' er en hån og en
falliterklæring overfor dette simple forhold. Børn skal ikke
anbringes i nok så gode institutioner i hovedparten af døgnets
lyse timer. De skal selv kunne vælge voksenopsyn til og fra og
indgå i selv-etablerede sociale grupper med stor aldersspredning,
så de små lærer de sociale spilleregler - herunder voldens
gentleman-spilleregler - af de større. De skal lære, hvad man må,
og hvad man ikke må af andre børn, men vel at mærke med
forældrene, legekammeraternes forældre og lærerne som
'overdommere', når der skejes ud.

For at det skal kunne lade sig gøre, skal der være forældre til
rådighed - hele tiden! Der skal være en at spæne hjem til, når det
går galt. Det er en fuldkommen fundamental tryghed, som ikke kan
erstattes af nok så mange mobiltelefonopringninger til poderne i
løbet af dagen.

Det hele køres i sænk
Du har, kære læser, sikkert allerede fornemmet, hvor det her
bærer hen. En stor del af problemet er, at mødrene er kommet ud
på arbejdsmarkedet, så hovedparten af børnenes vågne
tilværelse tilbringes under 'professionelle' voksnes opsyn i
institutioner. Hermed er vi fremme ved hårknuden: Der er ingen,
der ved deres fulde fem kan argumentere for, at kvinderne skal
berøves den økonomiske og personlige frihed, der er opnået ved
deres selvstændige rolle på arbejdsmarkedet.

Men prisen er, at vi har skabt et samfund, som ganske enkelt ikke
har den nødvendige plads til børn. Hvordan det dilemma skal
løses, har jeg ikke noget svar på. Jeg kan blot konstatere, at det
går ad helvede til, som det er nu, og at der skal ske noget ganske
radikalt, hvis den ulykkelige udvikling skal vendes.

Måske er det endda sådan, at 'børn- og ungekrisen'
er tæt forbundet til den globale olie-, klima-, fødevare-
og finanskrise. For handler alle disse kriser i bund og grund ikke
om, at vi har prioriteret materielle goder samt personlig udfoldelse
og selvrealisering over alt andet? At vi er ved at køre det hele i
sænk, mens vi halser af sted der ud af. Hvor er visionen for en
verden, der hænger bedre sammen - eller er vi mennesker helt
enkelt for grådige og ubegavede til at håndtere en så kompliceret
verden, som den vi har opbygget? Jeg spørger bare.



Enkemænd gifter sig oftere igen end enker,
 viser en undersøgelse foretaget af psykolog Maja O'connor
fra Aarhus Universitet. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det tager nemlig hårdere på mænd, når deres koner dør, end
omvendt. Mange enkemænd får posttraumatisk stresssyndrom og
begynder at drikke eller begår selvmord. Typisk fordi de ikke
havde andre fortrolige end deres kone.

- Den mand, der sagde, at han enten skulle finde sig en ny kone
eller hænge sig, vidste godt, hvad der var godt for ham. Mænd, der
siger sådan, har indset, hvad der er godt for dem og handler
derefter. Mange mænd savner intimiteten, det gør kvinder ikke i
samme grad. Måske fordi de får den fra deres børn, venner eller
søskende, siger Maja O'Connor.

Og det kan forklare være med til at forklare, at fem gange så
mange mænd som kvinder gifter sig igen efter at have mistet
deres ægtefælle. Et mønster, der også gælder efter skilsmisser
viser en canadisk undersøgelse.



24. Okt. 2012 Danskernes accept af skilsmisse vokser
I løbet af de seneste 10 år er antallet af danskere, som overhovedet ikke kan billige
skilsmisse, faldet markant. Det bevirker, at accepten af skilsmisser samlet set er let
stigende, og set i forhold til det øvrige Europa er Danmark det næstmest skilsmisse-
tolerante land, kun overgået af Sverige.

Det fremgår af hidtil ikke offentliggjorte tal fra den store danske værdiundersøgelse, som
under ledelse af sociologiprofessor Peter Gundelach, Københavns Universitet,
sammenfatter udviklingen i danskernes holdninger til en lang række værdi-spørgsmål
gennem de seneste 30 år. Undersøgelsen er tillige kædet sammen med tilsvarende
undersøgelser i det øvrige Europa. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Markant fald
I undersøgelsen har deltagerne angivet en værdi mellem 1 og 10 for, i hvor høj grad de
kan billige skilsmisse. Det markante i udviklingen er, at andelen, som svarer 1 (det vil sige
"slet ikke") i 1981 var 12 procent, men i 2008 var faldet til kun 2,9 procent.

Til gengæld har andelen, som billiger skilsmisse "i høj grad"
og giver 10, ligget konstant - fra 42 procent i 1981 til 40,9 procent i 2008.

Dør med ældste generationer
Ifølge Allan Westerling, der er familieforsker og lektor ved Roskilde Universitet,
udtrykker tallene, at den totale moralske afvisning af skilsmisse som en mulighed dør ud
med de ældste generationer. Til gengæld tyder det lille samlede fald i "topkarakteren" 10
på, at danskerne ikke opfatter en skilsmisse som en mere glædelig begivenhed end for 30
år siden. - På den ene side er det udbredt i vores almene bevidsthed, at mange bliver skilt,
og at det er okay. På den anden side fylder idealet om at leve i den ubrudte kernefamilie
med far, mor og børn rigtig meget for moderne menneskers identitet. Derfor er det
fortsat problematisk, når samlivet bryder sammen. At blive skilt er altid noget, folk gør
modvilligt. Det er udtryk for en bristet drøm, siger Allan Westerling.

Børns trivsel
Han tilføjer, at den fortsatte problematisering af skilsmisse i høj grad også handler om, at
der er en stigende bevidsthed om, at skilsmisse på mange planer udgør en risiko for børns
trivsel. - Det forskningsmæssige fokus har i de seneste årtier ligget på de omkostninger,
skilsmissen kan have for barnet. Især hvis den har den følge, at forældrene kommer i
stærk konflikt med hinanden, eller at barnet helt mister kontakt med den ene forælder,
påpeger Allan Westerling.

Mange danskere skilles
Mai Heide Ottosen er seniorforsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,
og har i mange år forsket i skilsmisse. Hun ser tallene fra den europæiske
værdiundersøgelse som vidnesbyrd om, at der i Danmark og de øvrige nordiske lande er
en høj grad af tolerance over for skilsmisse, som svarer til skilsmissefrekvensen.

I Danmark opløses 40 procent af alle ægteskaber,
og dette overgås kun af Storbritannien og USA. - De nordiske lande er de seneste 30 år
gået forrest i en afinstitutionalisering af ægteskabet. Det giver sig udtryk i, at vi har stor
tolerance over for skilsmisser, og at mange lever sammen uden at være gift.

Hvis man forestiller sig, at ægteskabet er en rød ballon, der er pustet op,
så går luften gradvist ud af ballonen fra 1980'erne og frem, siger Mai Heide Ottosen.



Ringere uddannelse, flere depressioner og flere skilsmisser
20. februar 2009 - Skrevet af: Emil Rottbøll
Opbrud. For 40 år siden eksploderede skilsmissestatistikken. Nu er skilsmissebørnene
blevet voksne, og arrene fra bruddet bærer de med sig. En børnepsykolog håber, at de
nye forældre er bedre til at blive skilt Han var 10 år, da hans mor forsvandt uden at sige
farvel. Sådan så det ud for ham. En dag, han kom hjem fra skole, fortalte hans far,
at mor var rejst og ikke kom tilbage.

"Mit verdensbillede brød sammen. Min far talte selvfølgelig med mig om det,
men det var svært, for jeg klappede i som en østers og ville slet ikke ind på det.
 Jeg var nødt til at lægge en jernring om mig selv for at holde fast på mig selv,"
fortæller 46-årige Jens Skou Olsen om sine forældres skilsmisse i 1972.

Hans far var selv så ramt af skilsmissen, så som 10-årig tog Jens Skou Olsen det på sig at
hjælpe med at genopbygge den trygge base og få humøret tilbage i familien. Men når han
skulle sove om aftenen, lagde han sig på maven med arme og hænder inde under
kroppen. Puden lå over hovedet og ovenover dækkede dynen det hele."Det var en slags
hule og et forsøg på at skabe noget trygt og tæt. Udadtil var jeg glad og optimistisk, men
det var en tynd skal rundt om det kaos, jeg gik med indeni," fortæller Jens Skou Olsen.
Han er ikke bitter og bærer ikke nag, men skilsmissen har haft stor betydning for de
mellemliggende 36 år. - "Jeg har følt mig svigtet og fravalgt af min mor. Jeg har levet med
den grundlæggende stemning af, at når hun kunne forlade mig, så kan jeg ikke være
særlig meget værd. Og det har jeg måttet arbejde meget med," siger Jens Skou Olsen.

Efter eksplosionen
Han tilhører den første store generation af skilsmissebørn. I år er det 40 år siden,
antallet af brudte hjem eksploderede; på få år mere end fordobledes skilsmissetallet fra
omkring 6.500 om året til 13.000-15.000 om året. I dag er mere end 300.000 børn vokset op
i brudte hjem, og selv om de fleste kommer sig over krisen, fylder de voksne
skilsmissebørn uforholdsmæssigt meget i statistikken over skilsmisser, let narkomani,
alkoholisme og manglende uddannelse. Forskningen tyder på, det er et resultat af de
psykiske, sociale og økonomiske ar, de fik ved forældrenes brud.

Jens Skou Olsen har fortalt sin historie i bogen Skilsmissebørn, og med skiftende
persongalleri og intensitet fortæller de øvrige 19 voksne skribenter om den samme vrede
og frustration, da deres forældre blev skilt. Selv om flere med tiden har erkendt, at deres
forældres brud var det bedste for alle parter, har skilsmissen haft livslange konsekvenser
for dem, fortæller forfatter Peter Olesen, der har redigeret bogen.



"Det her er meget frustrerede børn, som nu er voksne og stadig har det siddende i sig,
at det kunne have været anderledes," siger Peter Olesen, selv om han er sikker på,
man også kan finde voksne skilsmissebørn, der ikke synes, bruddet var slemt.

Hans egen far døde, da han var dreng, men Peter Olesen føler, han er sluppet lettere
end de skilsmissebørn, han kender. En af hans barndomsveninder skulle også have
bidraget til bogen, men måtte opgive. Selv så mange år efter var skilsmissen for betændt
til at sætte ord på.

Psykisk ustabile
"Hun er ikke sådan en, der ikke har gjort noget ved sit liv, men det er bare så smertefuldt,
at hendes far ikke gad hende. Når han to gange om året skulle have hende med i biffen,
faldt han i søvn. Man kan ikke sige til folk, at de bare skal glemme det og komme videre,
hvis det er et traume i deres liv, og de føler sig overset," siger Peter Olesen.

For nogle skilsmissebørn udvikler sorgen sig til deciderede psykiske lidelser senere i livet.
Ny svensk forskning har påvist, at piger, der var 7-12 år, da deres forældre blev skilt, har
en signifikant større risiko for at udvikle depressioner, angst, paranoia, psykoser og fysisk
utilpashed senere i livet.

Som led i sin doktorafhandling har Teresia Ängarne-Lindberg fra Linköbings Universitet
de sidste 15 år fulgt en gruppe på 120 børn, der var mellem 7 og 18 år, da deres forældre
blev skilt, og sammenlignet dem med en kontrolgruppe af børn i samme alder, af samme
køn og social baggrund fra intakte familier. Hun understreger, at man skal passe på med
at konkludere på baggrund af så små grupper, men i forhold til de i dag 22-27-årige
skilsmisseramte kvinder, er hun sikker i sin sag.

"Det er en mere sårbar gruppe,
og de søger i højere grad hjælp for psykiske problemer. Min forskning tyder på, at de ikke
har de samme personlige ressourcer til at håndtere skilsmissen og senere hændelser i
deres liv. Måske er det fordi, pigerne vender deres problemer indad og derfor bærer dem
med sig i længere tid," siger Teresia Ängarne-Lindberg, der baserer sin forskning på
personlige interviews og såkaldte symptom-tjeklister. Hun vil ikke udelukke, at drengene
har lige så store problemer, der bare ikke giver udslag i undersøgelsen.

"Måske viser drengenes psykiske problemer sig bare på en anden måde. Generelt siger
man, at drenge er mere udreagerende, mens pigerne er mere indadvendte. Så måske er
det en og samme sag, når drengene bliver sendt uden for døren, fordi de laver larm, mens
pigerne lukker sig inde med deres problemer," siger Teresia Ängarne-Lindberg.
Skænderier

De svenske resultater bekræfter tidligere amerikansk forskning. Ifølge en af de kendteste
amerikanske forskere på området, viser de dybeste sår fra skilsmissen sig først i
voksenalderen. Judith Wallerstein har fulgt 131 skilsmissebørn siden 1970'erne, og efter 25
år havde skilsmissebørnene tre gange så ofte fået psykologhjælp sammenlignet med deres
jævnaldrende. De havde også tre gange så stor risiko for selv at blive skilt eller aldrig at
gifte sig. Skilsmissebørnene fortæller selv, at de fik for meget ansvar for, at deres forældre
og søskende havde det godt, og at forældrene lod dem for meget alene.

Det mønster kan børne-psykolog Margrethe Brun Hansen nikke genkendende til fra sin
privatklinik. Hun ser nogle klare senvirkninger hos skilsmissebørn, især fra hjem med
skænderier.

"De har en frygt for forandring, og de er bange for at miste. Ofte vil de hellere lade være
med at knytte bånd, fordi de ikke vil miste en gang til. De vil ikke lade den anden lære
dem helt at kende, for så er de bange for, at de ikke kan elske dem. Det er fordi, de aldrig
selv er blevet set eller forstået, de er ikke blevet elsket, når de var svage og grimme,"
forklarer Margrethe Brun Hansen.



Når forældre og skoler henviser problembørn til hende, spørger hun altid som noget af
det første, om forældrene er skilsmissebørn. Hvis forældrene selv har været igennem en
voldsom skilsmisse, kan det have stor betydning for deres børns problemer.

"Den psykiske belastning fra barndommen blusser op, når de selv bliver gift eller får børn,
fordi de ikke har redskaberne til at håndtere et forhold. Du observerer og imiterer dine
egne forældre. Hvis far råber og smækker med døren, så tænker barnet, at det er en måde
at løse en konflikt på. Ved at vokse op i et hjem med skænderier, så lærer børn, at sådan er
ægteskab," siger Margrethe Brun Hansen. Hun skønner, at omkring halvdelen af
forældrene, der kommer hos hende, er skilsmissebørn.
Rastløse

En utryg opvækst har også indflydelse på børnenes uddannelsesniveau.
Ifølge en undersøgelse fra 2005 fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har skilsmissebørn
dobbelt så stor risiko for aldrig at fuldføre en ungdomsuddannelse, uanset om de kommer
fra et akademiker- eller et arbejderhjem. For børn af forældre, der bor sammen,
har 13,8 pct. ingen anden uddannelse end folkeskolen, når de fylder 25 år,
mens det samme gælder for 26 pct. af skilsmissebørnene.

Undersøgelsen konkluderer ikke, at skilsmissen i sig selv er problemet,
men den spiller en væsentligt rolle, mener Margrethe Brun Hansen: "Skilsmissebørn er jo
ikke dårligere begavet, men de bruger meget energi på at bekæmpe deres lidt ulykkelige
barndom med skænderier og larm. Så er det svært at bevare koncentrationen om en
uddannelse. Ofte er de også lidt rastløse sjæle, fordi man efter en skilsmisse typisk flytter
frem og tilbage mellem mor og far. Og så flytter mor og finder en ny mand, og så flytter
han, og så må vi have en ny lejlighed. Så de får ikke den der lidt 'kedelige' familie og faste
rytme. Hvis de hele tiden bekymrer sig om, hvordan det kører derhjemme, så giver det
en rastløshed og en uro, og så er det svært at fordybe sig," siger Margrethe Brun Hansen.
Bedre skilsmisser?

Løsningen er dog ikke, at folk lader være med at blive skilt.
En undersøgelse fra Boston University viser, at børn i konfliktfyldte familier har de samme
problemer som nogle skilsmissebørn, selv om deres forældre bliver sammen.Det
afgørende er, hvordan forældrene håndterer skilsmissen og tiden derefter, forklarer den
amerikanske psykologiprofessor Robert Emery, der leder forsknings-centret for Børn og
Familier på University of Virginia og har 25 års erfaring på området som forsker og
terapeut. "Nogle af problemerne starter allerede inden, forældrene bliver separeret, så
det er ikke en konsekvens af skilsmissen i sig selv, men af forældrenes dårlige forhold,"
siger Robert Emery.Samtidig får skilsmisseforældre som regel mindre tid til barnet og
færre penge mellem hænderne efter bruddet, og det må man modvirke, hvis barnet skal
klare sig igennem uden problemer, forklarer han.

Den lykkelige skilsmisse findes ikke, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, men
hun mener, at man i dag er blevet langt bedre til at skåne børnene for skænderier og
huske at tage hånd om dem i en skilsmisse. Derfor håber hun, at den næste generation af
skilsmissebørn slipper for lige så mange langtidsvirkninger.

"De børn reagerer selvfølgelig også på kort sigt med et dybt savn, og de taler babysprog
igen eller bliver uvenlige. Men hvis begge forældre er enige i at løse barnets problemer,
og de godt kan mødes over en kop kaffe, og både far og mor kan hente til tiden, så tror
jeg børnenes problemer senere hen bliver minimeret," siger Margrethe Brun Hansen.

Helt så optimistisk er Robert Emery ikke, og der mangler endnu forskning på området,
påpeger han."Jeg ville gerne tro på, at vi har lært af vores fejltagelser, og jeg ved, at
mange unge skilsmisseforældre er opsatte på det. Men skilsmisser er i sidste ende så
følsomme og destabiliserende, så det er en kæmpe udfordring at bevare et rationelt greb
om sine følelser," siger Robert Emery.



Et spark fremad
Først i 20-årsalderen begyndte Jens Skou Olsen at se mere nuanceret på sine forældres
skilsmisse. Livet lader sig ikke kontrollere, og skilsmisser er noget, der sker, siger han i
dag. Han vil aldrig byde sine tre børn den samme oplevelse, men han har vendt smerten
til noget positivt i sit liv som musiker.

"På en måde er det en gave. Jeg var meget tidligt nødt til at tage mit liv i mine egne
hænder. Den krise og de traumer gav mig noget energi og et spark, som fik mig i gang.
Det er også en fed fornemmelse, at jeg har klaret det, at jeg har overlevet den skilsmisse. I
forhold til mit kunstneriske virke har det givet mig en masse kraft og energi og
inspiration. Jeg bruger mørket til at skabe," fortæller den 46-årige jazzmusiker. Han er ved
at lægge sidste hånd på sit andet soloalbum Summer on the Moon, og selv her så mange
år efter handler flere af sangene netop om skilsmissen og det usagte farvel, der stadig
sidder i ham.

I de første måneder efter skilsmissen nægtede han at se sin mor.
Siden har han haft god og jævnlig kontakt med hende, og han har fået fortalt hende om
nogle af de problemer, skilsmissen har givet ham. "Det har skabt et mere intimt rum
mellem os, men på nogle områder kan jeg stadig ikke finde tilbage til følelsen af at have
en mor. Den mor, jeg mistede, findes ikke mere."



40 procent af alle børn i Danmark oplever på et tidspunkt,
at deres oprindelige familie går i stykker. Og tallet stiger stadig.
Men hvad sker der egentlig, efter at en familie går i stykker?
Skrevet af Catrine Gyldensted, fra www.where2go.dk
Illustrationer: Pernille Kjeldsen

Her er fortællingen om en far og hans søn.
Jeg får øje på dem med det samme, da de kommer ind. En mand og en lille dreng, der
løber forvirret omkring, ved hans side. De taler sammen med korte sætninger.
Manden kigger rundt og får øje på mig, som vinker. Vi mødes og trykker hånd. De
ligner hinanden. Mørkt, tæt hår og mørke øjne. Drengen kigger nysgerrigt. Nysgerrig
på omgivelserne. Men der sig i nærheden. Vi placerer os i stolene. Ungen krænger
hidsigt sin varme vinterjakke af. Der tager ikke lang tid, så kravler han op i stolene.
Forvirrede Fire-årige Mikkel i en rød hættetrøje.

MIKKELS FAR FORTÆLLER:
“Jeg har lige hentet ham i Stockholm. Jeg har fået fire dage sammen med ham..,
denne gang. Jeg henter ham på en café inde i Stockholm by. Det er bedre end i
begyndelsen. Dengang mindede det mest af alt om en scene fra en gammel spionfilm,
hvor fangen bliver udvekslet på et øde sted og må gå alene fra den ene til den anden.
Sådan er det heldigvis ikke længere."

Mikkel kommer ind i samtalen. Afbryder os, og spørger sin far om noget.
Hans far lytter. Og svarer. Vi kigger begge på Mikkel, som går march frem og tilbage
på gulvet foran os. De har været på Amalienborg og set vagtskiftet.
Derfor marcherer han nu rundt som han gør, siger hans Far.



Mikkels far, Peter, blev skilt for et år siden.
Mikkels mor lever nu i Stockholm med en ny mand.
Hun tog sin søn med sig. Og selvom det at rejse væk med barnet i praksis er noget,
begge forældre skal være enige om, kan hun gøre det også selvom han er imod det.
For hvis Peter protesterer, har moderen sagt, at hun vil søge fuld forældremyndighed,
og i fire ud af fem tilfælde ( 4 ud af 5) går den til kvinden.
Og så har Mikkels far endnu færre rettigheder end nu.

"Det foregår sådan, at jeg skriver en mail. Og hvis jeg er heldig,
ligger der et par dage efter et svar på, om jeg kan se Mikkel - og hvornår.
Jeg ved altså aldrig, hvornår jeg ser ham igen." Mikkel er nu gået over til at lade
en kanon med krudt foran os. Han laver fagter og hælder krudt på og skyder.
Hans far ler. Den fireårige dreng kravler op på ham og lægger sig dér et øjeblik.

"Hver gang vi er sammen nu, skal vi lære hinanden at kende igen - jeg kan mærke
det, fordi han er stille og indadvendt. Det var han ikke før. Normalt har jeg en bog
med, som vi læser i flyet, og så har vi en leg, som vi kalder 'Far nok'- legen. Han får
lov til at kravle rundt på mig, indtil han har fået 'Far nok'. Det er svært, for Mikkel var
et drømmeprojekt for mig, jeg havde villet have børn i lang tid, og da jeg er
selvstændig, var jeg den, der var mest hjemme med ham de første tre år."

MØDRE FAVORISERES AF LOVGIVNINGEN
Et kig på de sidste 50 års afgørelser i forældremyndighedssager afslører,
at det er kvinden, som i langt de fleste sager (ca. 80%) får forældremyndigheden.

Og så kan hun rejse hvorhen, hun vil, med barnet.
Uden at nogen i praksis kan gribe ind. Det er et forældet system og en lovgivning,
der er ude af trit med samfundet, siger Birgitte Utzon, som er familie-retsadvokat og
medlem at foreningen for familieretsadvokaters mediatorgruppe.

Hun og hendes kolleger kender virkeligheden. De har nok at lave og er typisk i retten
tre af ugens fem dage - netop i sager, hvor forældre kæmper mod hinanden om
forældreretten. “Det er ikke rimeligt, som den danske lovgivning er i dag. Det burde
være ens for alle og ikke kønsbestemt. hvem der næsten helt per automatik er den
bedste forælder. Jeg oplever, at fædre i dagens Danmark ofte er lige så gode forældre
som kvinderne, men alligevel står de med en omvendt bevisbyrde. Det betyder i
praksis, at retten ikke automatisk går ud fra, at en far er lige så god som en mor. Nej,
manden skal sørme kunne bevise, at han er det, og at han er meget bedre end
kvinden, for at have en chance. Det erikke i orden," siger Birgitte Utzon.

Men. På et tidspunkt, mens vi taler sammen, lyder hun oplivet.
For der er sket noget markant. Sidste år vandt hun en sag i Højesteret
på vegne af en far, der fik forældremyndigheden over sin seks-årige datter.
Det sker sjældent, især fordi barnet var så lille. Det særlige i sagen var, at retten fik
lavet en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse. Det betyder, at psykologer taler med
forældrene - og vurderer dem, når de er sammen med barnet. Og psykologerne hér
vurderede, at faderen var bedst egnet til at have forældremyndigheden.
Højesteret vægtede undersøgelsen højt, og faderen vandt sagen.

"Med den afgørelse er det min opfattelse, at der nu er bedre muligheder
for danske mænd i forhold til at vinde forældremyndigheden. Men det er en lang
og særdeles sej kamp. Og det tærer på alle parter. Forældrene - og især børnene,
som de strides om," siger Birgitte Utzon.



NY LOV GIVER BØRNENE MERE MAGT
Inde på Christiansborg er der måske også en ændring på vej.
L 28 hedder den. Navnet afslører ikke, hvad det i virkeligheden handler om.
En ændring af lovgivningen som den er i dag. Familieminister Lars Barfoed
(kons.) har fremsat lovforslaget. Det kommer sikkert godt fra start, for
lovforslaget bakkes op af Dansk Folkeparti, og sammen danner de et flertal
med regeringen.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen siger:
"Jeg har det skidt med, at mødrene er favoriseret i forhold til fædrene.
Det er ikke reel ligestilling. Og det skal vi have lavet om på. Jeg mener, det
også er vigtigt, at børnene bliver hørt, og at vi lægger vægt på, hvad de siger.
Det skal foregå med børnesagkyndiges hjælp."

Det nye ved L 28 er, at i stedet for at forældre går direkte i retten - som det er i dag
 - for at strides om forældremyndigheden, skal de nu tvinges til at gennemgå
en seriøs mægling inden retssalen. En mægling, hvor psykologer,
børnepsykologer og jurister giver råd og vejledning. Og så skal børnenes
udmeldinger have stor vægt. Hvis en af forældrene i praksis modarbejder
denne mægling og ikke samarbejder positivt, skal dommerne i en senere retssag
kunne læse sig til dette og lægge det til grund for,
at den pågældende forælder derfor ikke skal have forældremyndigheden.

Lissa Mathiassen fra Socialdemokraterne sidder på sit kontor inde på Christiansborg
og skriver på den tale, om hun vil holde, når det nye lovforslag snart skal diskuteres.
Hun lyder begejstret for forslaget: 'Vi er som udgangspunkt meget positive, for det
indeholder dét, vi synes er vigtigt at få lavet; nemlig en mægling, et seriøst forsøg en
konfliktløsning, hvor der er professionelle og dygtige folk til at hjælpe parterne i en så
tilspidset situation. Derfor er vi positive, men vi vil gerne være sikre på, at det
personale, som skal sidde og mægle, ikke bare er jurister, men virkelig dygtige
børnesagkyndige og specialiserede psykologer. Ligesom vi er ængstelige for at gøre
det alt for tidskrævende. Så der er flere uafklarede punkter i forslaget."

I sit kontor tæt på Kongens Nytorv
er advokat Birgitte Utzon mindre begejstret for lovforslag L 28:
"Det er desværre bare ikke godt nok, for det vil jo betyde, at det kommer til
at tage for lang tid. Først en mægling- og så måske en retssag. Jeg mener, at det hele
skulle samles på ét sted - i en særdomstol, som skulle oprettes; en familieretsdomstol.
For det er min erfaring, at forældrene og børnene bliver yderlig frustrerede over, at
det hele trækker ud. Folk i krise har brug for hurtige afgørelser, de har brug for
afklaring for at kunne komme videre med deres liv."

Men en særdomstol er foreløbig ikke på politikernes dagsorden.
Og for de mennesker, som står i situationen lige nu, som Mikkels far, er der ikke
megen hjælp at hente. Bliver loven vedtaget, træder den først i kraft om to år.

Vi er tilbage i stolene, hvor Mikkel er rolig og stille. Selvom vi bare sidder..,
og snakker og snakker. Han har leget gemmeleg bag stolen, som hans far sidder i.
Nu har han sat sig med nogle tuscher opslugt af at tegne på nogle papirer, der ligger
foran ham. Jeg kan se, han er gået i gang med at farvelægge en tegning af den lille
havfrue. Stenen, hun sidder på, bliver malet brun.



"Man er faktisk ret naiv som mand. Man tror på det bedste i sin kone
og imens man kommer sammen er der ligesom ingen antydning af at hun kan
være så fjendtlig og så barsk og handlekraftig. Hun taler altid om at være mere kærlig
og finde ud af det ved at snakke sammen. Ja tak - lige indtil skilsmissen er en realitet
eller lige indtil den dag, hvor det hele kører afsporet, Jeg troede simpelhen ikke
at hun kunne være sådan, som hun er nu" siger Peter.

Vi kigger på hinanden, og jeg spørger, hvordan det var at blive far.
"Jeg har nydt hver eneste dag, han har været her. Han giver så meget igen
 - han er den søn, jeg har drømt om. Men... det hænger hele tiden over hovedet på
mig at hun skal gøre alvor af sin trussel og søge om fuld forældremyndighed over
ham. Derfor er jeg underlagt at tækkes hende og ikke gøre hende vred.

Dét er et kæmpestort psykologisk pres.
Nogle gange tør jeg ikke åbne mailen af frygt for, hvad hun kan finde på at skrive. Jeg
forstår simpelthen ikke, at Danmark, vores demokratiske og såkaldt moderne land, har
en lovgivning, som giver os mænd så få rettigheder i forhold til vores børn. Jeg blev
chokeret, da jeg satte mig ind i det.  En advokat sagde ligeud, at jeg ikke havde mange
chancer i en retssag. Jeg havde tabt på forhånd, så han frarådede at jeg forsøgte."

Der bliver stille mellem os. Mikkel ser ud til at være faldet i søvn.
I stolen lige bag sin far, som siger: 'Afskeden er det værste for mig, altså når jeg skal
aflevere ham igen. Vi plejer at give hinanden et kram, og jeg siger: "Jeg elsker dig". Og
så går de. Så ryger jeg altid tilbage i uvisheden, for hvornår ser jeg min søn igen? Jeg
har ikke nogen ny aftale om næste gang."

Jeg skriver det sidste ned, og de samler sig sammen. Vi siger farvel,
og Mikkel vender sig om vinker til mig og løber foran sin far.

I min taske ligger et sammenfoldet stykke papir. Det er Mikkels tegning.
Papiret viser sig at være en børne-menu fra hotellet, hvor vi mødtes. Men hvad
er der egentlig på børnenes menu? Hvad står der?
Og hvad stod der, hvis de selv kunne vælge?



Søndag er det afleveringsdag.
Fly nr. LF 322 lander omkring klokken 17 i Stockholm med far og søn,
som kører ind til en café i Stockholm by. Det er her, Mikkel bliver udvekslet
efter sin mors ønske. Far og søn sidder længe og venter, indtil Mikkel bliver hentet.

PS
Hvad betyder det at have forældremyndigheden over et barn?
Er forældrene gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab,
har forældrene fælles forældremyndighed. Ved samlivsophævelse kan hver forældre
kræve,  at den fælles forældremyndighed skal ophøre. Kræves dette ikke,
fortsætter den fælles forældremyndighed.

Den, der har forældremyndigheden over et barn, skal drage omsorg for barnet
og kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og
behov. Den, der har forældremyndigheden, skal således sørge for, at barnet får
tilstrækkelig mad, husly, tøj osv.

På den anden side har forældremyndigheds indehaveren
ret til at træffe beslutninger på barnets vegne og kan således bestemme,
hvor barnet skal opholde sig, hvad barnet skal lave, hvor barnet skal gå i skole osv.

Og endelig siger loven at Barnet har ret til omsorg og tryghed.
Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes
for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.



Hver anden teenager vil ikke være delebarn
Delebørn dropper oftes at bo på skift mellem deres forældre
og vælger sig een bopæl, når de bliver teenagere. Det viser en undersøgelse,
der har fulgt 6.000 børn født i 1995 frem til i dag. Undersøgelsen viser, at halvdelen af
deleordningerne går i opløsning, når skilsmissebørn bliver 15 år,
det skriver Politiken., 24. nov. 2012

- Det er vigtigere for barnet at være i nærheden af de ting, det holder af
den rigtige bluse eller den rigtige mascara - end at være sammen med forældrene,
siger seniorforsker Mai Heide Ottosen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,
der har fulgt de 6.000 børn.

I praksis vælger børnene ofte den forælder, der bor tættest på skole
og venner og ofte er det moderen.

Svært at få det til at hænge sammen med venner
I andre tilfælde ændrer deleperioden sig fra, at barnet skal skifte
mellem sine forældres hjem en gang om ugen til hver fjortende dag.

- I teenagealderen har man brug for at være sammen med vennerne,
og man begynder at gå til fester. Det kan være rigtig svært at få til
at hænge sammen med at være hos sin far hver anden weekend.
Især hvis far ikke bor i det kvarter, hvor vennerne er,
siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, SFI.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/24/121349.htm?rss=true



Gode link:
http://skilsmisse.cjb.net/

http://etbarntoforaeldre.dk/reform0033.htm

http://www.kvindesamfund.dk/

http://www.foreningenfar.dk/

http://synopsis.dk + http://civildir.dk/ + http://folketinqet.dk

på engelsk:
http://www.thriveafterdivorce.com/articles.html

Egentlig holder du aldrig op med
at holde af og et sted indeni - elske det, du mistede.
Du lærer blot at leve videre uden dem, du før elskede
og ikke troede, at du kunne undvære.


