
r
I

Tuouas HauunnnRrNK

Melr JAGER ET BÆST

- MEN MAN EANGER

Fokus
Fra incest til pædofili
Seksuelle overgreb mod børn har gennem årene været et meget
følelsesladet emne, hidtil med et dominerende fokus på seksuel-
le overgreb i familien (incest).

Selv om incest fortsat opleves som frygteligt, er der efterhån-
den så meget kendskab til incest-familien, at incest virker knap
så fremmedartet mere.

Selsuelle overgreb mod børn i institutioner opleves som græn-
seoverskridende på en ny måde: Overgreb mod børn i offentlige,
professionelle rum gør detvanskeligt at identificere, hvem aktgret-
ne er.

Med seksuelle overgreb i samfundets offentlige institutioner
for børn (og unge) kastes vi endnu en gang ud i det fremmedes
uvished og dyb usikkerhed. Vi rystes i vores grundvold. Mange er
vantro. Mange andre kan næsten ikke bære at beskæftige sig med
det.

Den berørthed, der opleves, kan være en god opmærlsomheds-
skaber, hjælpe os til at fokusere. Men på hvad og hvordan? Så
meget, vi har troet på, står pludselig for fald.
| 0verskrift i DSB's Udog,§e ved et interview med chefen for Rigspolitiets Reisehold, Bent
Nielsen for nogle år siden.
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TiI nød har vi måske kunnet erkende, at sådan noget kunne
foregå i hemmelighed bag hjemmets fire vægge. Nu skal vi pludse-
lig komme overens med, at det kan foregå i det offentlige, omsorgs-
professionelle rum lige for næsen af os eller bag om ryggen på os.

Og endda med mennesker i hovedrollen, som (vi troede) havde

børns omsorg ø:'erst på dagsordenen.
Hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på det og be-

nytte den professionelle omsorgssituation som dække for egne,

afrigende seksuelle behov?
Psykologisk og socialt er sådan en ny fokuseringsproces, som

det danske samfund nu er i gang med omkring seksuelle over'
greb i institutioner, uhyre kompleks. Der er et stykke vei fraberø*-
hed, følelsesreaktioner og opmærksomhed til nøgternhed og sag-

lighed.
Her skal jeg begrænse mig til at beskrive nogle forhold og træk

ved den pædofile krænker og lovovertræder.

Hvad er pædofili?
En første afgrænsningz adfætd
Den videnskabelige litteratur2 siden 1960'erne fremviser nogen

variation i beskrivelserne af, hvad pædofili eq hvis ikke det lige'
frem opgives at definere pædofili. Hertoft3 finder ikke de forskelli-
ge definitioner helt titfredsstillende. Han mener dog, det i prak-

tisk henseende ikke er så vanskeligt tt afgØre, hvad man vil kalde
pædofili, og foreslår derfor, at man bruger denne definition:

"En pædofiI er en person (oftest, måske altid en mand), der iszer

føler sig tittrukket af personer, der aldersmæssigt befinder sig i
perioden f6r, under ogleller lige efter puberteten. Den pædofile

finder sin egentlige sexuelle tilfredsstillelse i forhold til børn og

unge i denne aldersgruppe, idet der er store individuelle variatio-
ner med hensyn til, hvilken aldersgruppe, der er den foretrukne.
Det er karakteristisk, at i og med den unge bliver fuldt udviklet i
legemlig henseende forringes hans sexuelle tiltrækning for den
pædofile".

2 lor en kort gennemgang af en del af den videnskabelige litteratur, se P Hertoft: Klinisk

sexologi, side 298-308, Munkgaard 1987.
5 P Hertoft: Klinisk sexologi, side 300, Munkgaard 1987.
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Denne definition kan tjene som en første afgrænsning af, hvad
pædofili er for noger.

I forhold til heteroseksualitet og homoseksualitet kan pædo-
fili karakteriseres ved dels
. et ændret seksualahicklL, nemlig børn, dels
. ofte også et ændret seksualmåL dvs. at den seksuelle aktivitet

ikke stiler mod seksuel forløsning i samleje.

Perversioner og forbrydelse
Der er mange forskellige seksuelle afuigelser eller perversioner.
Nogle berøret slet ikke andre mennesker, fordi de er ganske priva-
te og ikke leves ud i forhold til andre mennesker, voksne som
børn.

tensif@rgen
Jens-J@rgen, 45 åa uar benuist til bebandling fra psykiater på
grund af pædofili. Han baude aldrig uæret i situationer med
bqrn, sotrz på nogen måde kunne opfattes sorn seksuelt grænse-
ouerskrtdende eller kriminelle. Han uar et ensornt menneske
uden relationer til andre, baude udbredte mindreuærdsfølelser
og opleaede sig ikke sorn en god noh rnand. Han baude atdrtg
bøft et seksuelt forbold til et andet jæunaldrende rnenneske.

Jens-J@rgen baude siden puberteten baft seksuelle fantasieti
som ban lejligbedsuist onanerede til. Genstandenefor bans seksu-
ellefantasier baude altid uæret drenge på 12-14 år Først baude
ban troet, at ban uar bomoseksuel, builket uar rneget suært for
bam at se i øjnene. Som årene gik, fik ban stadig støme kualer
rned sine fantasieri fordi ban opleuede dem (og sin seksuelle
trang) sorn ulnoralske ogforkerte. I lønge pertoder af sit liu uar
ban suært følelsesrnæssigt forpint af kampen mod sine indre
d.æmoner Han sggte nu bebandling for at bliue kastreret i et
båb om at bliue af rned sin pædofili.

Nogle perversioner involverer andre mennesker, typisk i enighed
og accept mellem voksne parter. Andre perversioners udleven
anses for anstødelig og kan straffes. Det gælder ft blotteri, lureri.

Dette kapitel drejer sig overordnet om et lille hjørne af per-
versionernes verden: De peruersioner, som består i en uloulig
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form for adfærd, sådan at deres udfgrelse gØr dem til krimi-
nelle bøndlinger.

I dette hjørne skal vi beskæftige os med et endnu mindre
hjørne, nemlig: Deperuersione4 som består i en ulouligformfor
ad.færd ouerfor børn. sådan at deres udførelse gØr dem til krt-
minelle bandlingen

Seksualitet og personlighed
Seksualitetens placering i personligheden
For at forstå de psykologiske forhold i pædofili må man forstå
seksualitetens udvikling, placering og funktion i den menneske-
lige personlighed i det hele tage(. Ellers kommer pædofile men-
nesker nemt til at fremstå som ubegribelige.

At opfatte seksualiteten som en trang eller drift, der er isoleret
fra et menneskes personlighed i 6vrigt, indeholder en forestilling
om, at seksualiteten ville udfolde sig naturligt, hvis den ellers fik
lov at passe sig selv. Men sådan er virkeligheden jo ikke! Menne-
sket vokser ikke op i et gnidningsfrit socialt tomrum under para'
disiske tilstande uden påvirkninger, begrænsninger, normer, sår

og skrammer.
Der er derimod tale om, at seksualiteten og de seksuelle behovs

'udseende' eller udtryk fra fødslen bliver til i et komplekst udvik-
lingsforløb i samspil med omverdenen på baggrund af en mængde

medfødte egenskaber. Den mindste del af formningsprocessen
udgøres af den direkte seksualopdragelse, som fx "du må ikke
pille!«, osv.

Illustrationen på næste side forsØger at vise, at et menneskes
personlighed eller karakter dannes med baggrund i nogle basale

erfaringsområder og at seksualiteten er tæt sammenhængende
med, hvad man i @vrigter for et menneske: Seksualiteten er både
en funktion af personligbeden og bar funktioner for personlig'
beden.

Den store cirkel illustrerer personligheden. For overskuelig-
hedens s§ld er det væsentlige i karakterdannelsen reduceret til
tre erfaringsområder (de tre tyndt optrukne områder):

4 Fremstillingen refererer overvejende Gunter Schmidt: ,Han, Hun, Den, Dek. Tiderne Skif-

ter 1989. Se også Gunter Schmidt: "Hvad skete der med selsualiteten?". Hans Reitzel 1996.
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. Behovshistorien

. Relationshistorien

. KØnsidentitetshistorien.

seksualiteten er tegnet som et område, der bl.a. består af dele af
de tre væsentlige erfaringsområder eller -historier.

Hvert enkelt menneskes psykologiske tilblivelseshistorie er enestå-
ende, fordi vores erfaringer er særegn'e for os hver især - på vores
(medfødte, sociale og psykologiske) baggrund. Hverr enkelt men-
neskes historie er snævert forbundet med særlige andre menne-
sker, en særlig familie(situation), som er en del af en særlig so-
cial, kulturel og geografisk sammenhæng - og er derfor unik.

Karakter og seksualitet
De erfaringer, vi således fra starten af livets gør os med vores be-

hov, relationer til andre mennesker og vore§ (kØns)identitet, for-
merpå rfgørendevis vores personlighed ogvores karakter. Denne
formning er ikke kun et indre anliggende i den enkelte, der ud-
vikler sig af egen kraft. Den er et resultltaf etsamspil med omver-
denen - i tegningen vist ved at de tre område-cirkler rækker ud
over individet.

Et menneskes erfaringer med behov og behovstilfredstillelse
(fØrst egne, siden andres) slår sig ned i seksualiteten, fordi også

seksualiteten er et behov.
Erfaringerne med relationer til andre mennesker slår sig ned i

seksualiteten, fordi seksualiteten fuldbyrdes i forhold til andre

mennesker.
Erfaringerne som kønsvæsen (mandlighed og kvindelighed)

slår sig ned i seksualiteten, fordi seksualitet er noget, man gøt
som mand eller kvinde.

Hvad vil det sige? De tre store erfaringsområder: Behou, relatio'
ner og kønsidentitet udgør også hovedhjørnestene for forståel-

sen af børns omsorgssituation, som i disse år har stor opmærk-

somhed.6

Behovserfaringer: Det spædbarn, der får sine forskellige behov
tilfredsstiltet relevant, regelmæssigt og pålideligt, udvikler en fun-
damental titlid til, at det nok skal få, hvad det har behov for.

Det spædbarn, der oplever alvorlige svigt med hensyn til dæk-

ningen af cenlrale behov udvikler en basal følelse af mangel, usik-

kerhed, angst for svigt, angst for at forblive utilfredsstillet.

Relationserfaringer: De tidlige relationer et afgøtende for, om
vi i udgangspunktet bliver sikre eller usikre'i vores forhold til an-

dre mennesker. Hvis vi er usikre, bliver det svært at give og mod-

5 Forskellige biologiske påvirkninger allerede i fostertilstanden kan påvirke livet efter fødslen,

ft kan moderens indtagelse afmediciner, narkotiske stoffer eller alkohol give ffsiske handicaps,

abstinenssymptomer eller fBtalt alkoholsyndrom hos spæde'
6 Den interesserede læser henvises til f.eks. Kari Kill6n: Omsorgssvigt er alles ansvar. Hans

Reitzel 1996

91

i;
90



tage intimitet og nærhed, m n tør ikke involvere sig med andre,
fordi enhver tæt relation truer med at gentage de gamle skuf-
fende erfaringer.

Kønsidentitet: Den er ikke bundet til traditionelle kønsroflefore-
stillinger. Man kan sagtens være 'alternativ' i sin udffldelse afkøns-
rollen og alligevel føle sig sikker i sin identitet. Derimod handler
det om, hvorvidt den samk6nnede forældre af barnet kan bruges
til at identificere sig med og hvorvidt den modsatkønnede foræl-
dre accepterer barnets kønstilhørsforhold.

Den synlige opdragelse generelt, også med hensyn til seksuali-
tet, betyder formentlig langt mindre for barnets senere udvikling
og seksualitet, end denfølelsesmæssige opdragelse, det følelses-
mæssige klimø.

De tidlige erfaringer er ikke skæbne eller determinisme på den
måde, at der dermed er lagt en fikseret vej, der ikke kan fraviges.
De tidlige erfaringer i den spæde alder er et første grundlag for
oplevelsesmåder af sig selv i verden. Ethvert menneske vil i løbet
af livet gøre sig yderligere erfaringeq der kan korrigere, komplet-
tere, modificere eller bekræfte tidlige erfaringer.

I seksualiteten ligger nØglen til det enkelte menneskes histo-
rie om dets behov (drifter), relationer og (køns)identitet begra-
vet. Personlige s eksu elle præfere ncer, tilb øjeligheder, aversioner,
seksuel adfærd,seksuel fantasivirksomhed, seksualpartnervalg og
måder at få kontakt med andre på og perversioner hænger intimt
sammen med personligheden i Øvrigt.

Seksualiteten udtrykker og tiener personligheden på væsentlige
måder i form af fornyede erfaringer med behovstilfredsstillelse,
intimitet, tryghed, kropskontakt, bekræftelse osv.

Seksualiteten er et destillat af basale erfaringer. Man kan også
sige, at seksualiteten bliuer kernen i personligbeden, fordi nogle
centrale, basale erfaringer krydser i seksualiteten: Nmindelig-
vis forløber den karakterdannende udviklingsproces sådan , attper-
sonligheden - trods de eksistentielle krænkelser alle må lide - er
nogenlunde velintegreret og afbalanceret og at seksualiteten ikke
får overdimensionerede funktioner for personligheden.

De grundlæggende psykologiske processer, der gælder for ud-
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viklingen af menneskers personlighed og seksualitet i almenhed,
gælder med nogle væsentlige forskelle også for udviklingen af
personligheden og seksualiteten hos mennesker, der begår sek-

sualkriminalitet mod børn, 6r pædofile'
Forskellene består bl.a. i, at nogle af de centrale, basale erfarin-

ger, disse mennesker tidligt har gjort sig, har forstyrret personlig-
hedsudviklingen og dermed seksualiteten, så seksualiteten har

fået den funktion for personligheden at dække over grundlæggen-

de skader, mangler, konflikter eller forstyrrelser.

Hvad er pædofili?
Pædofili - en kode for personlighedsproblematikker
I enhver seksuel perversion har den perverse impuls en kompen-
satorisk funktion for personligbeden Det vil sige, impulsen har

en vigtig funktion for andre, mere grundlæggende og problemati-
ske dele af personligheden, som ikke handler om seksualitet.

Billedligt talt kan det måske udtrykkes sådan, at perversionen
fungerer som et farvestrålende plaster på en såret/skadet person-

lighed. Det er mere fornøjeligt at se på, end såret selv. Plasteret er

et forsøg på at hele sår, som personligheden har lidt - en form for
reparation af personlighedsskader'

Når mennesker med perversioner psykologisk set kommer ud
af balance, har udleven af perversionen en stabiliserende effekt
ved - i det mindste for en tid - at genoprette den psykologiske

ligevægt.
Et perverst seksuelt symptom kan opstå ad mangeforskellige

ueje i personligheden og kan have rnangfoldige funktioner for
personligheden.

udleven af en perversion giver et indblik i basale problematik-

ker hos et menneske. Men det perverse symptom hos en person

fremstår som et komplekst kodet forsØg pL at lgse disse proble-

matikker. Aflokningen af kode-nØglen til en dybere forståelse er

det, der kan ske i psykologisk behandling.
Helt centralt i det perverse symptom er anvendelsen af seksu-

aliseringT.

7 Den følgende fremstilling refererer overveiende til E. Schorsch et al.: Perversion als Straftat,

SpringerVerlag 1985.
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Den seksualisering, der finder sted i perversionen, har en stabi-
liserende funktion for personligheden ved at lette andre ikke-
seksuelle områder af personligheden for tryk, ft mod angst eller
kaos. Seksualiseringen er et forsyar mod truende oplevelser.

Pædofile impulser er altså et psykologisk forsuar mod andre
forhold i personligheden, som truer et menneskes oplevelse tf at
være intakt.

Variationer
Man kan få det indtryk, at perversioner er noget temmelig ensar-
tet noget, hvis man ser på de ydre mønstre, som kendetegner
seksuelt afuigende adfærd, som ft i blotteri (exhibitionisme), lureri
eller kiggeri (voyeurisme) og pædofili.

Den samme ydre adfærd hos forskellige pædofile viser tilbage
til en stor variation af kombinationsmuligheder i pædofiles indre
psykologiske verden.

Nogle forskere mener, at perversionen er en form for skue-
plads, hvor reelt opleuede barndomstraumer genskabes og ued
deres genspillen bemesrres. Selv om man ikke kan afrise, at dette
nogle gange er tilfældet, er denne forståelse næppe tilstrækkelig.

En generel erfaring omkring udviklingshistorien hos menne-
skeq der begår seksualkriminalitet er, at de har været udsat for
mange former for svigt: Omsorgssvigt, psykiske traumer, frsisk
vold, adskillelse fra forældre, forældres dØd, institutionsanbrin-
gelse, seksuelt misbrug osv. Heri synes de ikke at adskille sig væ-
sentligt fra andre, som begår andre former for kriminalitet. Så
hvorfor nogle begår netop seksualkriminalitet kan ikke forklares
tilstrækkeligt med disse baggrundsforhold. Desuden forklarer det
heller ikke, hvorfor nogle med samme @elastende) baggrund ikke
begår kriminalitet, endsige seksualkriminalitet. Forståelsen skal
formentlig søges på et andet plan

Det emotionelle klima under opvæksten har formentlig en st6r-
re betydning. Det følelsesmæssige klima er kraftigt bidragende til
anlæggelsenaf depsykologiske spor eller mgnstre, som den enkel-
tes forarbeidninger på indre og ydre betingelser har sat sig, og
som verden opleves med. Dvs. der er flere forskellige måder, en
perversion kan være forankret i personlighedsstrukturen, og per-
versionen kan spille mange forskellige roller for personligheden.
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I hvert fald tre forhold er vigtige for at forstå den enkelte pædo-
file som et menneske, der har udviklet en (til tider) forbudt sek-
sualitet:
. styrken af den pædofile impuls,
. impulsens afgrænsning i personligheden og
. hvorvidt den pædofile impuls er i overensstemmelse med den

pædofiles eget normsystem eller ej.

Symptomets styrke
Blandt seksualkriminelle må man regne med, at kun en forsvin-
dende lille del har udviklet en virkelig seksuel perversion på den
måde, at der er tale om en stabil, indre struktur, der resulterer i
en konstant seksuelt afuigende holdning. Nogle af disse er pædo-
file.

Sporadisk opdukken

Lørs
2 7 - årige L ar s b enu is t e s af p sy kiat e r p å grund af ,,p sy kiske prob I e -

mer med pæd.ofili". Iforbindelse med oaernatning bos et aenne-
par baude ban om natten fået lyst til at berøre kgnsorganerne
bos parrets to sønner på I og 10 år Han gik ind til dem, mens de
sou ogfuldfØrte sitforebauende. Straks efter uar ban meget skam-

fuld, kunne ikkeforstå sin egen bandling, baude øldrigtidligere
baft sådannefantasier Lørs tog det næste n orgen op medforæl-
drene, som ualgte ikke at politianmelde Lars.

I tiden uider-e frem baude drengenes moder rneget uønskeligt
ued at omgås Lørs, mensfaderen tilsyneladende godt kunne ac'
ceptere bam. Drengene lod sig beller ikke mærke med noget,

men Lars rnente ban baude ilAøiet dem skade, og ban kunne
ikke komme ouerens med det skete. Derfor søgte ban beband-
ling.

Lars kom fra et uelstillet biem med gode opuækstuilkår som
nurnmer tre af 3 søskende. De to ældre uar prger, ban selu noget
af en efternØler. I bjemmet uar ban giuet ouerbeskyttet, klarede
skole og uddannelse godt, og ban baude altid baft arbejde. På
trods af at ban uar en kqn, ung sportstrænet mand med et uin-
dende uaesen, baude ban kun baft få kæresterelationer til kuin-
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dex Høn uar i @urtgt seksuelt orienteret rnod uoksne kuinder. En
måned før sin grænseouerskridende bandling uar et 3-årigt
hæresteforbold afsluttet på kærestens initiatiu.

Det uidere bebandlingsforlgb med Lars uiste, at afslutningen
af kæresteforboldet bøude kastet bam ud i en følelsesmæssig
krise, ban selu i fØrste orngang ikke anede eksistensen og dyb-
den af, FØrst da ban bøude foretaget sig noget seksuelt grænse-
ouerskridende, skarnfuldt og prouokerende "uågnede ban opo
og begjmdte at båndtere sin uirkelige situation. Et af de aoesentlig-
ste terna,er bang sammen med barndommens ouerbeskyttelse og
at ban egentlig aldrig baude fået sig skilt fra moderen. Kære-
sten baudefungeret sorn en morfor bam. Daforboldet stoppede
opleuede ban sig "belt alene i uerdeno, og søgte titbage til en
form for beboustilfredsstillelse i en tidligere liussituation, buor
han bøude opleuet stor trygbed.

Efter nogle år kontaktede Lars mig, for øt fortælle buordan
det uar gået bam. Siden uores kontakt baude ban arbejdet uide-
re rned at bliue en uoksen og selastændig mand. Høns relation
tilforældrene baude ændret sig: Moderen og ban uar bleuet ,li-
geuærdige«, og den altid arbejdende far baude ban ,,for fqrste
gang fået et forbold til". Lars baude aldrtg efterfølsende baft
fantasier eller lyst til noget seksuelt rned drenge og baude efter-
fglgende opleuet, at ban uar bleuet mere tilstedeuærende i sit
liu.

Høn indgik nu i et parforbold til en kuinde, buor ban oltle-
uede dem "lige, menforskellige".

Nogle perverse impulser bryder kun frem sporadisk eller en en-
kelt gang i en persons liv Deres opdukken er kædet sammen med
en aktuel problematik eller konflikt, eller en særligt kritisk livs-
situation. Impulsen mærkes ikke efter, at krisen er overstået, hel-
ler ikke på fantasiplanet.

Mange mennesker, som begår seksuelle overgreb pLbørn, gør
det kun €n gang i deres liv. Vanligvis forstås mennesker med så-
dan et enkeltstående impulsgennembrud ikke som pædofile, selv
om mekanismen bag ved kan være pervers-pædofil.

I langt størstedelen af seksualkriminelle handlinger er forbry-
delsen udtryk foq at den perverse impuls dukker op sporadisk
eller er mere hyppigt tilbagevendende og kun g$ det i bestemte
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situationer eller kritiske livsfaser. Det er hos disse grupper, man
typisk ser personer med også almindelig voksen seksuel oriente-
ring.

Tilbagevendende løsningsmønster eller opdukken

I(ristiøn
Kristian på 38 år baude så at sige leuet bele sit uoksne liu med
pædofil seksuel aktiuitet. I præpuberteten, 11-13 år gammel, bau'
de ban baft seksuelle lege med jæunaldrende drenge i form af
gens i d ig rnas turb ation. G ennern p ub er t e t e n b au d e d ett e fort s at,
og ban baude i en periode ouerueiet, om ban uar bomoseksuel.

I{ristian baude dog baft lyst til at aaere sørntnen med piger og

uæret i flere forbold til piSer I begtndelsen opleuede ban sig

oftestforelsket og det seksuellefungerede også godt. Men efter et

stykke tidfølte han, at ban ikke slog til og at ban i det bele taget
ikke kunne leue op til de krau, pigerne stillede. Når ban i etfor'
bold opleuede sig stresset på denne måde, fik banfanta.sier om
sex rned drenge før eller i puberteten. For ikke at uære pigen
utro, fik banforboldet til at opbøre. Derefter opsøgte ban typisk
drenge på L2 til L5 år i suØmmebøller og andre lignende stedeti

buor ban dyrkede gensidig masturbation med dem.

Kristian baude egentlig aldrig selu opleuet sig som pædofil.
Den sidste uenindefortalte ban om sinperiodiske trang, og bun
baude foreslået bam at opsøge bqssemiliØet for øt finde ud af,

om ban uar bgsse. Efter nogen tid giorde ban op med sig selu, at
ban ikke baude lyst til uoksne mænd, rnen at bans lyst rettede
sig mod drenge og uoksne kuinder. Han søgte derfor beband-

ling, ford.i høn ikke kunne forlige det med sit selubilled.e og sin
moral at uære Pædofil.

Hos nogle mennesker genaktiveres det perverse mønster mere

regelmæssigt og bryder igennem i fantasier og impulser, når in-
dre stress og krisesituationer opstår. Der er på en måde tale om,

at det perverse plaster ikke kan holde sammen på og hele det un-
derliggende sår, som springer op igen. Det er nØdvendigt at sætte

nyt plaster på - det er nødvendigt at gentage den perverse hand-

ling.
Mange blottere og pædofile vil være at finde i denne gruppe.
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Permanent tilstedeværelse

Eskil
Eskil mente selu, ban uarpædofil. Gennem sit 45-årtge liu baude
ban leuet en noget omskiftelig tiluærelse. Han uarfØdt på lan-
det som numn er to af to, siden 9-årsalderen uæret på skiftende
institutioner 77 år gammel uar ban rejst til Kqbenbaun, buor
ban sjældent baude boet samme sted mere end et par år Kon-
takten medforældrene baude altid uæret dårlig, og ban baude
ikke kontakt med sin 3 år ældre søsten

Flere gange baude ban forsØgt øt uddanne sig, fordi ban
rnente, at ban »sagtens kunne bliue til noget«, men baude ald.rig
færdigiort noget. Økonomisk baude ban klaret sig ued bistand-
bjælp og lgst arbejde. På grund af sin seksuelle orientering uar
det "ikke muligt at baue fast arbejde".

Eskil haude siden institutionstiden baft mange seksuelle for-
bold ttl drenge. Fgrst jæunaldrende, siden - sorn ban selu bleu
ældre - uar ban "landet på" at haue seksuelleforbold med drenge
på 9-12 år Han baude nogle få gange forsØgt seksuelle forhold
med jæunaldrende, uoksne kuinde4 men baude buer gangfun-
det dem "besuærlige og kræuende".

I mere end 2O år baude han leuet sådan, at ban kørte rundt i
busser og tog og gik rundt på banegårdefor atfinde ,dreng€,
som baude brug for otnsorg« WlSe Eskil kunne ban se det på
drengenes blik. Ofte tog det lang tid at bliue gode uenner med
'en dreng. Og ofte bleu relationen ikke til mere.

Eskil bøude et skema, ban gikfrem efter: F@rst uære i nærbe-
den. øf drengen, »yiseflaget", siden tale til bam på øfstand, der-
efter mindske afstanden. I dette uar Eskil rneget opmærksompå
drengens reaktioner - uiste drengen afuærge ellerfrygt, bakkede
Eskil ud med d.et sa.rnrne. ,,Jeg er jo ikke ude på uoldtægt", sorn
Eskil sagde. Når kontakten uar etableret, aftalte Eskil rned dren-
gen at rnødes igen samrne sted. Når det skete bqd Eskil på en is,
sodauand og lignende. FØrst senere tilbød Eskil at gå andre of-

fentlige steder ben, buor der uar aktiuiteteri der kunne interes-
sere drenge. Sidenfortalte Eskil om sine egne conxputerspil bjem-
me. Oftest tndbød drengen sig selu. Eskil sØrgede altid for at
"uise sit ønsigt" i drengens bjem, "så der ikke skulle opstå rnis-

forståelser".
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Når drengen uar kommet i Eskils biem nogle gange, kunne
det bliue sent og Eskil kunne foreslå, øt drengen sou på sofaen.

Under drengens leg med cornputeren rørte Eskil nogle gange dren-
gen "tilfældigt" på skulderen eller ryggen, siden gau ban bam
n assage. Når drengen baude souetflere gange på sofaen, fore-
slog Eskil, at drengen kunne ligge i sengen, fordi det uar mere
bebagetigt. I løbet af natten sou Eskil ofte ikke, fordi bans bånd

"ti@ldigt" kom til at røre d.rengen.

Med årene haude Eskil uduiklet et alkobolforbrugpå den må-
de, at ban - når drengen uAr i bans bjem - drak 4'5 Øl "for at
kunne soue«. Det gik dog øldrig efter planen, for Eskil kunne
beskriue, buordan ban altid fik beftige seksuelle tanker og lyst,
når bøn baude drukket, I starten onanerede Eskil i sengen med
drengen ued. siden af sig. Når drengen 'uågnede', kiggede ban
på, indtil Eskilforeslog drengen at røre eller selu at bliue berØrt
seksuelt.

Eskil forklørede, at når forboldet uar kommet så uidt, uar
der opstået enfortroligbed mellern bam og drengen, sorn udr »et

stærkt bånd" og Eskil opleuede sig "lcel". Der uar aldrig tale om
samleje.

På et tidspunktforsuandt drengen ud af Eskils liu,fordi dren-
genfik andre interesser ellerfordi drengen bleu uoksen. Og Eskil
kunne begltnde forfra igen.

Kun et fåtal af såkaldt pædofile har sandsynligvis en stabil og afui-

gende trang på den måde, at seksuelle ønsker og fantasier ikke,

eller kun i lille grad, opleves uden perverst og afuigende indhold.
Når perverse impulser er så hyppige, har det perverse symp-

tom gjort sig uafbængigt, og man kan ikke finde forbindelser til
kriser, som udløser symptomet.

En så massiv tilstedeværelse af perverse symptomer er en egent-

lig perversion. Den er efter alt at dømme sjælden, men når den

konstateres, er der typisk tale om pædofile eller blottere'
Lettere grader af symptom-tilstedeværelse kan være meget so-

cialt og følelsesmæssigt generende og problematiske. Den egent-

lige perversion kan være reelt socialt invaliderende, fordi person-

ens hele tanke- og fplelsesliv er optaget af de perverse impulser,

så der ikke er overskud til meget andet.
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Fremadskridende udviklinger
Hyppigt er styrken af perversionen ganske stabil. Stabiliseringen
ved hjælp af det perverse symptom kan være succesfuld, upåIide-
lig elle næppe hjælpe overhovedet.

Aftrængigt af styrken i den underliggende angst, konfliktens
eller problematikkens alvor og personlighedsdefektens udstræk-
ning, kan perversionen som forsvarsadfærd vise sig mere eller
mindre succesfuld og have længere- eller korterevarende effekt.

I nogle tilfælde medfører den rituelle udleven ikke en tilstræk-
kelig stabilisering og lettelse, så de seksuelle behov og fantasier
forekommer stadigt hyppigere og gennemtrænger stadig flere om-
råder af personens liv Med et billede kan det udtrykkes på den
måde, at det anvendte plaster ikke er kraftigt nok til at holde på
såret i personligheden, så såret springer op og bliver endnu større.

I en fremadskridende udvikling opleves de afuigende seksu-
elle behov stadigt mere pårrængende med en følelse af, at de ikke
kan modstås.

L@sningen for en person i denne situation kan være at gentage
den samme peryerse handling stadigt oftere eller anvende en mere
påtrængende (ofte grovere) adfærd, som i højere grad f6rer til
lettelse af det underliggende tryk i personligheden, 6< hvis ople-
velsen fi at føle sig magtfuld er vigtig.

Den konkrete vej aftrænger af den individuelle problematik
Når der sker en progressiv udvikling er det tegn på, at den

lettelse det perverse symptom giver, er utilstrækkelig og det in-
dre pres stiger.

Perversionens rolle i personlighedsstrukturen
En anden vigtig målestok er, hvor meget det perverse symptom
&lder, dvs. hvor vidt det er afgrænset og kan isoleres eller ej fra
ikke-perverse elementer i personlighedsstrukturen.

Afgrænset
Det pædofile symptom er afgrænset og f4lger et fast ritual. Symp-
tomet står ofte i skarp kontrast til resten af den sociale personlig-
hed og adskilt fra den. I den sammenhæng kan det perverse symp-
tom bedst forstås som en reparativ udspillen af problemer i per-
sonligheden, der kan beskrives.
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Når symptomet på den måde er isoleret, optræder det næsten

som en form for fremmedlegeme i personligheden, uanset det

har en lettende funktion.
Nedenstående illustrationer kan beskrive det afgrænsede per-

verse symptom i personligheden. Hvis man forestiller sig, man

står i vandkanten og kigger ud over havet, er perversionen en '6'

som en lille prik langt ude i horisonten. Der er masser af plads og

handlemuligheder uden om øen, som kun fylder ganske lidt i
horisonten.

Mindre afgrænset
Hvor der er tale om en noget alvorligere og mere omfattende

persontighedsforstyrrelse, kan den pædofile bryde sammen (el-

i., ,-. med at bryde sammen) i akutte kriser. Risikoen for en

mefe aggressiv og eventuel voldetig seksualforbrydelse øges i en

sådan situation.
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I(ød
38 årgammel bleu Karl benuist til bebandling af kriminalforsor-
gen i med afslutningen af
seksu påflere drengebgrn,
af en

Han bøude gennem årene baft adskillige seksuelleforbold til
børn. støbtlt baude de bestået i at bergre bgrnenes kqnsorganer
og sutte på drengenes peniser For et par år siden uar ban bleuet
psykisk mere uligeuægtig, baude reageret på mindre foranled-
ninger med st@rre agression, fx i trøfikken. En morgen uar ban
stået op og baudefØlt sig nær ued øt eksplodere. IIan tog sin bil
og kgrte afsted. På et tidspunkt baude en anden bilist dyttet ad
bam, og Kørl uar udskældende og truende kørt uidere. Et sted
passerede ban en dreng, der cyklede på cyketstien ued et krat-
område. Karl standsede lidt længerefrernnre og steg ud af biten.
Da. drengen kom ben til Karl, reu Karl drengen. af qtklen og slæbte
bam med ind i buskadset, buor ban under trusler om at slå
bam, forsøgte at uoldtage drengen anølt. Det lykkedes ikke, og
Karlputtede sinpenis i drengens mund. En bil standsede op ued
qtkelstien og Karl stak af. Få timer senere bleu Karl anboldt.

Ikke afgrænset

Der er nu tale om, at den perverse Ø fflder hele eller næsten hele

horisonten. Her er der tale om en fuldt etableret, stabil perversi-

on, som man kun vanskeligt eller ikke kan se har en reparations-

funktion for definerbare huller i personligheden. Perversionen
har en gennemgribende funktion ved at holde sammen på person-

lighedsstrukturen og gennemtrænger mere eller mindre alle om-

råder af personligheden.

It

Den pædoftles forhold til sin pædofili

t02

Accept
Nogte pædofite accepterer deres pædofile fiar,g, integrerer den i
deres selvbiltede og ser den alt i alt i et positivt lys.

I kølvandet på accepten ses ofte retfætdiggørelser af pædofile

forhold og intellektualiserende argumenter'

Ikke-accept
De fleste mennesker, der begår seksuelle overgreb mod bØrn,

har svært ved at acceptere deres afuigende handlinger.
Majoriteten af dem, der forgriber sig seksuelt pLbørn, teage-

rer med skam, s§ldfølelser og angst på deres overgreb. De ser

deres seksuelle impulser over for børn i et negatiw lys og kan

ikke integrere dem i deres selvbillede. Oftest lider de på grund af

tilstedeværelsen af impulserne.
Perversionen opleves typisk som noget fremmed for dem, som

noget fremmed der winger sig på, som en art sygdom der ram-

mer dem.
Disse mennesker har en moral på linje med de fleste andre

mennesker, dvs. at de kan skelne mellem godt og skidt, rigtigt og

forkert som forhold, de selv føler som en del af deres indre vær-

disystem. Derfor kan de såmænd godt benytte sig af efterrationa-
liseringer, bortforklaringer og lignende, når de bliver anholdt el-

ler starter terapi. Sådanne forhold er oftest båret afskam og angst.

Mellemregning
Så vidt beskrevet er pædofili mange ting, har mange udformnin-
ger, har mange grader.

Nærmest som ved harmonikaspil kan den pædofile impuls have
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megen eller lidt styrke, aftrængigt af hvor stort pres man sætter
på harmonikaens blæsebælg.

so 
pulsen fylder i per_

er 
d folder den meget,

Og endelig kan man sige, at man kan have et forhold til, om
man synes melodien er passende til lejligheden, dvs. om melo-
dien følger ens normer. Karakteristisk for den perverse seksuali-
ted, også den pædofile, er ofte:

. En stereotyp og ritualiseret adfærd, som f6lger et fastlagt psy_
kologisk manuskript.

' At partneren t atbar den
pædofiles indr ne, en files
fantasiverden. ed for i de
karakteristika ved barnet, som passer til rollen i manuskriptet.
For den pædofile mister barnet sin magi til rollen, ofte når det
fr bliver kønsmodent.

' At den seksuelle adfærd ofte er præget af regressive træk, dvs.
er przrget af tidlige problematikker og løsninger.. At den orgastiske tilfredssrillelse (Ssisk og psykisk) kun opnås
under ganske bestemte omstændigheder.

Der er altså tale om en rigid form for seksualitet og emotionalitet,
som mangler fleksibilitet og improvisationsmulighed, og derfor
er sårbar.

Hvad betyder pædoftlien?

Problemområder i personligheden
ved en nØje forståelse af den pædofiles livshistorie og udvikling
er det muligt at begribe den dybere betydningaf pædofilien, dvs.
personlighedens grundlæggende problematikker, forstyrrelse el-
ler konflikter. Dvs. det er muligt at forstå, hvilke reparations-
funktioner en særlig pædofil handling har for personligheden.

8 Se også P Hertoft: Xlinisk Sexologi , side264,Munkgaard l!g7.

104

Nedenfor opridses nogle væsentlige områder, der synes at gå

igen. Oftest vil der være tale om, at flere områder er involveret på
6n gang med varierende vægt.

Forstyrrelser i mandlig identitet
Forstyrrelserne kan udspille sig på forskellig måde'

Demonstration af maskulinitet kan forstås som et fotsøg på. at
genoprette følelsen af mandlighed ved at installere følelsen af
potens og magt. væsentligt bygger symptomet på en ustabil og
usikker mandlig kønsidentitet, en usikkerhed om at være en god
nok eller rigtig nok mand.

Undgåelse af maskulinitet handler - modsat demonstrationen
af maskulinitet - om at seksualitet på et indre plan forbindes med

aggression, farlighed og Ødelæggelse.
Baggrunden er ofte, at den pædofile er vokset op uden til-

strækkelig mulighed for identifikation med en far.

Aggressionsproblemer
Aggressive følelser giver en følelse af triumf og kan forstås som en

triumferen over at give igen for tidligere oplevede krænkelser, slå

tilbage. Det gælder selvfglgelig klart, hvor egentlig vold er til stede.

Men samme betydning kan gemme sig i mere symbolske trusler,
som ft ved blotteri, og i pædofile handlinger.

Forstyrrelser i udviklingen af selv-oplevelsen
Lt føle sig impotent (overfor verden), ubetydelig og værdil6s kan

i symptomet vendes på hovedet ved hfeelp af en overvurdering af
den seksuelle potens og den magt, den seksuelle potens forbin-
des med. Man kan sige, at den pædofile handling demonstrerer
omnipotens.

Relationsproblemer
Der er ikke udviklet en basal uaftrængighedsfølelse, som gør det
muligt - delvist eller helt - lt føle omsorg og empati for andre og

s$dfølelse. Disse modningsmangler afspejler sig i evnen til at

indgå i stabile følelsesmæssige relationer. Der er ofte graduerede

vanskeligheder med at etablere og fastholde stabile følelsesmæs-

sige relationer. Casen,Eskil" illustrerer dette som gennemgående

problem.
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Det pædofile symptom kan ft fungere som trøst og som en
måde at gøre sig uaftrængig af en omverden, som forventes at
skuffe. Pædofilien fungerer som erstatning for den intimitet, der
ikke er opnåelig med andre mennesker.

Der kan også være rale om, at den pædofile handling med et
barn er en form for opfyldelse af den pædofiles eget ønske.

Basal personlighed og 'pædofili'
Så vidt er pædofili grundlæggende beskrevet som et seksuelt afr,i-
gende, indre etableret træk med et ændret seksualobjekt og sek-
sualmål (i forhold til homo- og heteroseksualitet) og med vigtige
kompensatoriske funktioner for en personlighed med nogle ba-
sale problemområder.

For at forstå seksuelle overgreb mod børn i den rette sociale
og personlighedsmæssige sammenhæng må man medtænke også
et menneskes basale personlighedstype.

Et seksuelt overgreb på et barn er nemlig ikke nødvendigvis
udtryk foq at overgriberen er pædofil.

Hvis den krænkende er psykisk udviklingshæmmet, kan over-
grebet være begrundet i retarderingens udviklingsstandsning, i
personens manglende intellektuelle formåen og fglelsesmæssige
uudviklethed på grund af organiske faktorer. Dvs. at overgrebet
stort set svarer til en form for seksuel aktivitet, der afspejler den
udviklingshæmmedes mentale alder. Der er altså ikke tale om pæ-
dofili i psykologisk forstand.

Behandlingsmæssigt vil man rypisk pædagogisk søge at lære
den udviklingshæmmede at indrette den seksuelle lyst og aktivi
tet i passende sociale rammer.

Hvis den krænkende er psykotisk, vil overgrebet ofte kunne
forstås som et udtryk for den psykotiskes urealistiske virkeligheds-
oplevelse og forvredne forestillingsverden. Når psykosen er væk,
forsvinder også trangen til ar forgribe sig på børn.

Behandlingsmæssigt vil man i første omgang søge'at dæmpe
eller eliminere psykosen, fr med medicinsk behandling.

Selv om en person er psykisk udviklingshæmmer eller psyko-
tisk, kan personen imidlertid godr være pædofil. I så fald må den
behandlingsmæssige indsats selvfølgelig have flere facetter eller
spille på flere tangenter.
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som jeg har beskrevet pædofiti i det foranstående må pædofili

opfattes som en grundlæggende personlighedsproblematik - en

egentlig personlighedsforstyrrelse. Der er altså ikke tale om en

seksuel orientering på lin;e med hetero- og homoseksualitet.

Social sammenhæng og socialt ansvar
Det er ikke spørgsmålet, om pædofile seksuelle overgreb kan ses

etler bør ses i en social sammenhæng - de bar en social sammen-

hæng. Pædofite seksuelle overgreb foregår ikke i et kulturelt, so-

cialt og psykologisk tomrum'
Hvis seksualitet generelt har en dyb social sammenhæng og

udvikles i et intimt samspil med den omgivende verden, gæIder

dette i ikke mindre grad for pædofili.
Bl.a. sætter de grundlæggende forhold, at mennesker moralsk

og fglelsesmæssigt finder pædofile seksuelle forhold upassende,

anstødelige og forkerte, og at straffeloven kriminaliserer voksnes

seksuelle-forhold med bØrn, en social ramme for pædofili, som

er andededes end for hetero- og homoseksuelle relationer.

Pædofili er et samfundsmæssigt ansvar' bl'a' på den måde, at

pædofile voksne har været bgrn, der på grund af deres vilkår (so-

ciale, psykologiske og medfødte) blev forstyrret i deres personlig-

hedsudvikling.
Pædofili er et samfundsmæssigt ansvar, fordi vores samfund

stadig byder opvoksende mennesker (børn) utilstrækk€Iige vil-

kår og pioducerer personlighedsforsryrrelser og seksuelle afuigel-

,.r, O.i medfører subiektivt oplevede lidelser og vanskeligheder

hos pædofi Le ogpilfører i pædofile forhotd børn lidelser og vanske-

ligheder.
pædofili er vanskeligt at håndtere for samfundet. Især nå;r pæ'

dofili ikke alene er adfærdsmæssigt og psykologisk afuigende, men

ogsd kriminelt og belastende involverer børfi'
Når perverse handlinger bliver kriminelle handlinger, døm-

mes de snarere end de forstås, og der er som regel ingen wM om

n@dvendigheden af, at symptomet skal fjernes og samfundet sik-

res mod yåer[gere overgreb. Det fører ofte til forkortede måder

at anskue problemet På.
sikrings- og straffeperspektivet kommer let til at dominere over

forebyggålsesperspektivet' Krav om fx skærpede straffe og medi-
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cinsk kastration hindrer kun hver enkelt dømteselsualkriminelle
i at begå noget nyt, så længe straffesanktionen opretholdes. Den
skærpede sanktion i sig selv er ikke et godt middål til at ændre en

minelle, så de ikke begår nye overgreb. Dels må samfundet op-
bygge viden og kunnen, som kan anvendes i forebyggelse a( it
yngre mennesker bliver fgrstegangskriminelle.

Der er ikke et reelt eksisterende alternativ til behandling og
social intervention over for forhold, som forstyrrer børns og un-
ges personlighedsudvikling. Og behandling nycer!

Med et reelt forebyggelsesarbejde overfor krænkerne forebyg-
ges også nye ofre. Min egen erfaring og internationale unders6-
gelser viser nemlig, at mere end 50% af de voksne krænkere har
begået deres første seksualkriminalitet eller haft svært afrigende
seksuel adfærd før deres fyldte 18 år. Den yngsre erkendte ieksu-
elle krænker, jeg har kendskab til, var 11 år.

medvirke til, at opfattelsen af "psn perverse seksualforbyder.s
som et monster så småt kan revideres til at dreje sig om et barn
(et menneske), der er blevet voksent.

spørgsmålet er ikke, om vi har råd til sådan en indsats. spørgs-
målet er snarere, om yi har råd til at lade være.
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