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Abstract 
 

This thesis seeks to investigate the paedophile. More concretely, the thesis seeks answer 

the question of how the paedophile has been constituted throughout history by a variety 

of discursive practices. The theoretical standpoint is Michel Foucault and his analytical 

framework of the genealogy. The thesis will especially use concepts such as discursive 

practices, continuity and discontinuity.  

 

The motivation behind this subject stems from the way in which the paedophile is por-

trayed and debated in Denmark. Every article we read on the subject of sexual relations 

between an adult and a child the tone is harsher than with any other subject. We do not 

question whether it is wrong to engage in such a relation, however, we find it interesting 

that the paedophile has become the embodiment of the worst monster of society.  

 

Starting in 1866 with the Danish law establishing the age of consent this thesis outlines 

and investigates the historical perspective of understanding sexual relations between 

adults and children. The thesis moves chronologically and has seven impact points that 

will be dealt with in depth. By analysing these impact points the thesis concludes by 

highlighting three points; That the paedophile is constituted as both a paedophile and a 

child molester, that the paedophile as a problem is defined by a variety of opposing con-

structions and that the paedophile as a phenomenon has launched a diversity of manage-

rial issues in institutions where adults and children meet.  

 

 As such, this thesis contributes with a reflexive and critical view of who the paedophile 

is. By showing how the understanding of sexual relations between adults and children 

has evolved through Danish history, we show that the paedophile is not a constant ob-

ject, but an ever-changing one. The purpose of the thesis is to provoke and stir up the 

firmly established societal attitudes towards the paedophile.  
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Forord 
 

Dette speciale beskæftiger sig med et emne, der er voldsomt og grænseoverskridende at 

skulle sætte sig ind i: Pædofili. Det er et emne, langt de fleste har en holdning til, og 

som langt de fleste kan blive enige om både er forfærdeligt og forkasteligt. Sådan har 

det også været for os. Ikke desto mindre har vi givet os i kast med det, og det har både 

været lærerigt og udfordrende. Undervejs er vi stødt på udfordringer af praktisk karak-

ter, som må siges at være styret af samfundets afstandtagen til pædofile. Det drejer sig 

blandt andet om en specifik konfiskering af materialer på Det Kongelige Biblioteks læ-

sesal og vores egen frygt for at blive mistænkt for at være pædofile i vores mange inter-

netsøgninger på pædofili (og sex med børn), hvilket resulterede i en god samtale med 

politiet.  

 

Ofte når vi har fortalt andre om vores valg af specialeemne, har reaktionerne været 

voldsomme, og vi er endt i lange samtaler. For det er et utraditionelt specialeemne, som 

kan få manges sind i kog. Det er derfor også nødvendigt for os at understrege, at hensig-

ten med specialet på ingen måde er at støde nogen. Derimod ønsker vi at bidrage med 

stof til eftertanke og refleksioner til det videre arbejde med pædofile. For det er et kom-

plekst fænomen, hvor der mangler forskning om pædofile. Med specialet bidrager vi til 

den manglende forskning ved at undersøge de betingelser, der har været muliggørende 

for, at den pædofile ses, som han gør i dag. Vi går så at sige bag om det fænomen, de 

fleste i dag har en meget fasttømret holdning til. Det er vores håb, at læserne af dette 

speciale sidder tilbage med følelsen af, at de er blevet udfordret på denne holdning.   

 

God læselyst!   

 

Anna og Nanna.  

  



 3 

Indholdsfortegnelse 
 
ABSTRACT	  .............................................................................................................................................	  1	  
FORORD	  .................................................................................................................................................	  2	  
INDLEDNING	  .........................................................................................................................................	  5	  
PROBLEMFELT	  ....................................................................................................................................	  6	  
HØJERE	  STRAF	  FOR	  PÆDOFILI	  ..............................................................................................................................	  6	  
VIRKELIGHEDEN	  OPFATTES	  GENNEM	  MEDIERNE	  .............................................................................................	  7	  
KNUS	  BOLLERNE	  .....................................................................................................................................................	  8	  
PROBLEMATISERING	  ...........................................................................................................................................	  10	  
LÆSEVEJLEDNING	  ................................................................................................................................................	  12	  

ANALYSESTRATEGI	  ..........................................................................................................................	  14	  
IAGTTAGELSESPUNKTER	  ....................................................................................................................................	  15	  
OPERATIONALISERING	  AF	  GENEALOGI	  ............................................................................................................	  17	  
Magtens	  produktivitet	  ..................................................................................................................................	  17	  
Diskontinuitet	  og	  kontinuitet	  ....................................................................................................................	  18	  
At	  skrive	  en	  nutidshistorie	  ..........................................................................................................................	  20	  
Foucaults	  analyser	  som	  empirisk	  støtte	  ...............................................................................................	  20	  
Diskursive	  praksisser	  ....................................................................................................................................	  21	  

ARKIVET	  ................................................................................................................................................................	  22	  
Arkivets	  indhold	  ..............................................................................................................................................	  23	  

NEDSLAGSPUNKTER	  I	  GENEALOGIEN	  ...............................................................................................................	  24	  
GENEALOGIENS	  BEGRÆNSNINGER	  OG	  MULIGHEDER	  ....................................................................................	  26	  
AFGRÆNSNING	  .....................................................................................................................................................	  26	  

PRÆSENTATION	  AF	  TIDSLINJE	  OG	  OVERGANG	  TIL	  GENEALOGI	  ......................................	  29	  
KAPITEL	  1:	  FRA	  SYNDER	  TIL	  PERVERS	  .....................................................................................	  31	  
DEN	  KRISTNE	  MORAL	  .........................................................................................................................................	  32	  
VIDENSKABENS	  INDTOG	  .....................................................................................................................................	  33	  
DEN	  NATURLIGE	  KØNSDRIFT	  .............................................................................................................................	  34	  
PSYKOSEKSUELLE	  PERVERSIONER	  ...................................................................................................................	  36	  
EN	  MORALISERENDE	  VIDENSKAB	  .....................................................................................................................	  37	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  38	  

KAPITEL	  2:	  HJEMMETS	  FUNKTION	  .............................................................................................	  40	  
ARBEJDERBOLIGENS	  DÅRSKAB	  OG	  FORDÆRV	  ................................................................................................	  41	  
INDEN	  FOR	  HJEMMETS	  FIRE	  VÆGGE	  .................................................................................................................	  41	  
HJEMMETS	  INDRETNING	  ....................................................................................................................................	  42	  
HUSMODERENS	  CENTRALE	  ROLLE	  ...................................................................................................................	  43	  
FRYGTEN	  RYKKER	  VÆK	  FRA	  HJEMMET	  ............................................................................................................	  45	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  46	  

KAPITEL	  3:	  PÆDERASTEN	  OG	  DEN	  LOKKENDE	  MANDSPERSON	  ......................................	  48	  
PERVERSE	  PÆDERASTER	  ...................................................................................................................................	  49	  
ADVARSEL	  MOD	  DEN	  LOKKENDE	  MAND	  ..........................................................................................................	  50	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  52	  

KAPITEL	  4:	  BARNET	  SOM	  ET	  SEKSUELT	  VÆSEN	  ....................................................................	  53	  
BØRN	  KAN	  FÅ	  ORGASMER	  ..................................................................................................................................	  54	  
SEKSUEL	  KONTAKT	  MELLEM	  BØRN	  OG	  VOKSNE	  .............................................................................................	  55	  



 4 

DEN	  BARNLIGE	  SEKSUALITET	  ...........................................................................................................................	  56	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  57	  

KAPITEL	  5:	  VOKSENLOKKEREN	  LOLITA	  ...................................................................................	  59	  
NABOKOVS	  ”LOLITA”	  ..........................................................................................................................................	  60	  
LOLITA	  I	  PSYKIATRI-‐	  OG	  RETSSAMMENHÆNGE	  .............................................................................................	  61	  
VOKSENLOKKEREN	  I	  RETSPRAKSIS	  ..................................................................................................................	  63	  
ORGANISERING	  AF	  BØRNELOKKERE	  ................................................................................................................	  64	  
BEVIDSTE	  BØRNELOKKERE	  ................................................................................................................................	  66	  
PÆDOFILGRUPPENS	  KÆRLIGHED	  TIL	  BØRN	  ...................................................................................................	  67	  
FRIVILLIG	  SEX	  –	  ET	  OVERGREB?	  .......................................................................................................................	  68	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  69	  

KAPITEL	  6:	  STARTEN	  PÅ	  PANIKKEN	  ..........................................................................................	  71	  
SAGERNE,	  DER	  SAMLEDE	  DANSKERNE	  .............................................................................................................	  72	  
RISIKOEN	  SPREDTES	  UD	  I	  SAMFUNDET	  ............................................................................................................	  73	  
PÆDOFILE	  OVERALT	  ...........................................................................................................................................	  74	  
FRA	  SEKSUELLE	  OVERGREB	  TIL	  MORD	  .............................................................................................................	  75	  
AT	  VÆRE	  ELLER	  IKKE	  VÆRE	  PÆDOFIL	  ............................................................................................................	  76	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  77	  

KAPITEL	  7:	  HÅNDTERINGEN	  AF	  DEN	  PÆDOFILE	  ...................................................................	  79	  
BEHANDLING	  OG	  STRAF	  .....................................................................................................................................	  80	  
STYRING	  GENNEM	  VIDEN	  ...................................................................................................................................	  81	  
STEMPLET:	  PÆDOFIL!	  ........................................................................................................................................	  83	  
MISTÆNKELIGGØRELSE	  AF	  MANDLIGE	  PÆDAGOGER	  ....................................................................................	  85	  
VOKSNE	  MED	  SEKSUELLE	  FANTASIER	  OM	  BØRN	  ............................................................................................	  86	  
OPSAMLING	  ..........................................................................................................................................................	  88	  

KONKLUSION	  ......................................................................................................................................	  90	  
NEDSLAGSPUNKTERNES	  BIDRAG	  TIL	  BESVARELSE	  AF	  PROBLEMFORMULERINGEN	  ................................	  91	  
PÆDOFIL	  OG	  BØRNEKRÆNKER	  .........................................................................................................................	  95	  
DET	  UDDIFFERENTIEREDE	  PROBLEM	  ..............................................................................................................	  97	  
LEDELSESPROBLEMET	  OG	  DET	  PRÆVENTIVE	  DISPOSITIV	  ............................................................................	  98	  
EN	  SIDSTE	  KONKLUDERENDE	  BEMÆRKNING	  .................................................................................................	  99	  

PERSPEKTIVERING	  .......................................................................................................................	  101	  
NICKERSON	  OG	  VIRTUOUS	  PEDOPHILES	  .......................................................................................................	  102	  
BEKENDELSEN	  ...................................................................................................................................................	  103	  

LITTERATURLISTE	  ........................................................................................................................	  105	  
BILAG	  A:	  SØGNING	  PÅ	  SKOLEPIGE	  UNIFORM	  .......................................................................	  114	  
 
 

 
  



 5 

Indledning 
 

Vi sidder til familiemiddag en almindelig søndag aften. Maden er skøn, og vi har det 

dejligt. Min lille niece Filippa på 7 år er det naturlige centrum. Hun sidder på skødet af 

sin morfar, og vi snakker om lidt af hvert. 

”Er du stadig kæreste med Jens-Peter” spørger jeg. 

“Neeeeeeej”, svarer Filippa og griner. 

Morfar smiler og siger: “Du er da også bare kæreste med morfar”. 

Filippa kigger undrende op på morfar: “Børn og voksne må da ikke være kærester!?” 

Vi kigger alle på hinanden, en smule forvirrede, men anerkender Filippas spørgsmål. 

For hun har jo ret, som vi siger til hende. ”Men vi to kan sagtens lege, at vi er kærester 

– det betyder bare, at vi elsker hinanden. Og det må man godt”.  

Filippa kigger undrende og skeptisk, for derefter at lege videre med morfar.1 

 

Børn og voksne må ikke være kærester. I hvert fald ikke rigtigt. Man må godt lege det, 

– sådan som morfar forestillede sig det. Men hvordan skal niecen kunne forstå, hvornår 

man leger kærester på en okay måde og på en forkert måde? Hun har jo bare, som så 

mange andre børn, fået det at vide sammen med andre fraser, såsom: ”Du må ikke gå 

med fremmede”, ”Tag ikke imod slik fra folk, du ikke kender” og når hun bliver ældre, 

vil hendes forældre og lærere sikkert sige ting som: ”Send aldrig billeder af dig selv 

over nettet” og ”Du kan ikke være sikker på, at den anden person i chatten, er, hvem 

han påstår”. Det har vores forældre i hvert fald fortalt os gennem vores barndom. De 

ønskede at beskytte os fra at komme i kontakt med pædofile og blive seksuelt misbrugt i 

en ung alder. En beskyttelse som Filippa nok også vil mærke en dag. Vores forældre 

advarede os mod fremmede, som vi og alle andre børn kunne møde på gaden, i dagsin-

stitutionen, på internettet – ja faktisk alle mulige steder. For hvem er og hvor befinder 

egentlig den pædofile sig; ham, som vi beskytter børn fra?  

                                                
1 Frit gengivet af Nanna Elming efter en helt almindelig familiemiddag hos familien Elming.  
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Problemfelt 
 

I det følgende præsenterer vi, hvordan man i offentligheden i dag taler om den pædofile. 

Herfra udspringer vores undren. Ikke fordi vi mener, at pædofili er godt, men fordi vi 

finder det interessant, at det netop er pædofile, der fremstilles, som de gør i dag. På 

baggrund af denne præsentation indkredser vi problemfeltet til en problematisering og 

heri den problemformulering, vi har søgt besvaret med dette speciale.  

 

Højere straf for pædofili 

I Danmark er det jf. Straffelovens § 222 ulovligt for en voksen at have sex med et barn 

under 15 år og strafferammen er op til 8 år: 

  

”Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 
8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2. Ved fastsættelse af 
straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden 
har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overle-
genhed.” (LBK Nr. 873 Af 09/07/2015 Gældende (Straffeloven), 2015).  

 

Straffen kan dog være større hvis barnet er under 12 år, hvilket står i den henvisende § 

216 stk. 2: ”For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et 

barn under 12 år” (LBK Nr. 873 Af 09/07/2015 Gældende (Straffeloven), 2015). Er 

barnet under 12 år, betragtes det ikke længere som et samleje men en voldtægt, fordi det 

betragtes som indiskutabelt, at barnet ikke kan have givet samtykke, hvorfor straffe-

rammen hæves. En ændring der blev vedtaget i 2013 (Folketinget, 2013; Justitsministe-

riet, 2013). I Danmark er det med Straffeloven som udgangspunkt ikke ulovligt at være 

pædofil. Man kan ikke straffes for at være det. Det bliver først strafbart, hvis den pædo-

file har samleje eller andet seksuelt forhold jævnfør Straffelovens § 225. Det er derfor 

heller ikke ulovligt for pædofile at omgås børn eller arbejde med børn, så længe de ikke 

har forgrebet sig på børn.   

 

Straffeloven, samt andre love om børns beskyttelse og velfærd, er blevet udvidet og 

strammet flere gange de sidste tyve år. Alligevel dukker debatten om, hvorvidt den skal 
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strammes yderligere jævnligt op. Senest i efteråret 2015, hvor Justitsminister Søren 

Pind ønskede at hæve normalstraffen (altså ikke strafferammen, men hvad man typisk 

bliver idømt af straf). Han mente, at den skulle hæves fra 2,5 år til 3,5 år fordi ”Pædofi-

li er en af de tungeste forbrydelser, man kan begå over for uskyldige og magtesløse 

mennesker” og ”[…] at der straffes for lavt, når der er tale om særligt modbydelige 

forbrydelser såsom pædofili” (Sørensen, 2015). Pind var ikke alene om denne politiske 

udmelding. Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll mente, at den skærpelse er ”alt 

for slap” (Ritzau, 2015). Ammitzbøll mente at:  

 

”De ting, pædofile udsætter børn for, er så ekstreme, at de fleste af os ikke 
kan forestille os konsekvenserne for ofrene. Vi er nødt til at øge straffen 
markant for pædofili, så straf og forbrydelse afspejler hinanden bedre.” 
(Ritzau, 2015).  

 

Begge politikere mener, at pædofili er en forfærdelig forbrydelse, og at forbrydelse og 

straf ikke stemmer overens. Hvis politikerne mener, at straffeniveauet for seksuelle 

overgreb ikke er passende, kunne det så skyldes, at det er et udtryk for en generel sam-

fundstendens? Politikere kan i et repræsentativt demokrati anses for at skulle afspejle 

befolkningen og imødekomme deres retsfølelse. I så fald er politikernes forslag om 

stramninger et udtryk for, at politikerne vurderer, at den gængse opfattelse i samfundet 

er, at den gældende strafferamme ikke er proportionel i forholdet mellem forbrydelse og 

straf i sager om seksuelle overgreb på børn. 

 

Virkeligheden opfattes gennem medierne 

Sådan har tidligere lektor i Kriminologi, strafferet og viktimologi ved Aalborg Universi-

tet Beth Grothe Nielsen skrevet, fordi hun mener, at det trods alt er her, at danskerne får 

deres viden fra (Grothe Nielsen, 2006:16). Det er nemlig ikke kun politikerne, der me-

ner, at seksuelle overgreb på børn er en forfærdelig forbrydelse. Grothe Nielsen skrev i 

2001:  

 

”I de senere år har medierne og (dermed) politikerne og offentligheden såvel 
som politiet, domstolene og fængselsvæsenet i hele den vestlige verden ret-
tet kraftigt fokus på seksualforbrydere. Det gælder især de såkaldt pædofile 
[…]. De vækker skrækblandet nysgerrighed, had og afsky; de jagtes og 
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dømmes og spærres inde som aldrig før; de hænges ud og forfølges, når de 
bliver løsladt, […].” (Grothe Nielsen, 2001:71). 

 

Karin Helweg-Larsen, pensioneret speciallæge og seniorforsker ved Statens Institut for 

Folkesundhed mente også, at det var i 1990’erne, at medierne havde særlig opmærk-

somhed på sager om seksuelle overgreb på børn. Ifølge Helweg-Larsen er der sket en 

forskydning i mediedækningen fra at handle om familien til at handle om børneinstituti-

oner og pædagoger, der nu fremstår som ”skræmmebilleder” (Nielsen, 2006). Anne 

Melchior Hansen, tidligere faglig leder på SISO2 ser også forskydningen og medieop-

mærksomheden: ”De store sager havde meget medieopmærksomhed, og det har sikkert 

skræmt nogle forældre til at se flere problemer, end der egentlig var” (Nielsen, 2006). 

Grothe Nielsen, Helweg-Larsen og Melchior påpeger alle mediernes dækning af sager i 

1990’erne vedrørende seksuelle ovegreb på børn som medvirkende til, at pædofile i dag 

bliver lagt for had.  

 

Knus bollerne 

I et amerikansk/tysk online studie blev deltagerne spurgt om, hvordan de opfattede folk 

med en seksuel interesse i børn, hvilket var en generel afstandtagen, særligt hvis disse 

mennesker blev betegnet som pædofile. Den generelle afstandtagen var faktisk så stærk, 

at det konkluderes at: 

 

 “Unlike any other stigma we know of, punitive attitudes against pedophiles 
were associated positively with social desirability, suggesting that partici-
pants saw it as particularly socially desirable to condemn someone based on 
their deviant sexual interest.” (Imhoff, 2015:35).  

 

Altså at der ikke bare er dømmende holdninger mod pædofile, men at der også er et 

socialt ønske om at lade det være sådan, hvilket ikke ses ved andre stigmatiserede grup-

per (Imhoff, 2015:35).  Studiet er udarbejdet i udlandet, men samme bevægelse kan ses 

i Danmark. Herhjemme har vi blandt andet set et par eksempler på almindelige borgere, 

der reagerer kraftigt imod pædofile: 

 

                                                
2 Videnscentret for sociale indsatser ved overgreb mod børn 
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Billede 1: Knus bollerne! 

 
Kommentar på TV2’s Facebook side til artiklen ”I dag kommer en af Danmarks mest 
alvorlige pædofilisager for retten” (Lauridtsen, 2015). 
 

 

Billede 2: ”Pædofile svin dø!” 

 
Hærværk begået mod hjemmet til to sigtede for seksuelt overgreb på pige (Eggert, 
2011). 
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De to billeder er henholdsvis et kommentarspor til en artikel om én, der skulle i retten, 

anklaget for seksuelle overgreb på børn og hærværk begået mod det hus, som et ægte-

par, sigtet for seksuelle overgreb på en pige, boede i. Eksemplerne udtrykker afsky og et 

ønske om at straffe personer mistænkt for at være pædofile. Vagtchef for det lokale po-

liti Henrik Beck mente, at nogle kunne føle sympati med hærværksmændene på grund 

af deres mål; pædofile. Han appellerede til ”at folk husker på, at de her mennesker kun 

er sigtede og altså ikke fundet skyldige. […]. Hvad nu hvis de er uskyldige?” (Eggert, 

2011). Billederne på foregående side viser, hvordan der i dag blandt borgere tages af-

stand fra pædofile. Også de, der bare mistænkes for at være pædofile, hvilket også blev 

skildret i Thomas Vinterbergs ”Jagten” (Vinterberg, 2013). Både politikere, medier og 

borgere tager altså i dag stor afstand fra pædofile, fordi de anser pædofiles forbrydelser 

som forfærdelige. Mennesker, som er – eller mistænkes for at være – pædofile, bliver 

derfor udstødt og socialt afstraffet i vores samfund. 

 

Problematisering 

Selvfølgelig er det forfærdeligt, når børn bliver seksuelt misbrugt, men hvordan er det 

gået til, at det lige er pædofile, som hænges ud i medierne? Kan man være sikker på, at 

det rent faktisk er pædofile, som udelukkende er de, som begår seksuelle overgreb på 

børn? Og hvordan kan det være, at det først er i 1990’erne, at medierne og politikerne 

fokuserer på det med massiv pressedækning og masser af lovgivning, når der nu er 

enighed om, at seksuelle overgreb på børn er forfærdelige? Er det virkelig bare på grund 

af mediernes intensiverede dækning ligger der noget andet bag? Det hele virker i grun-

den meget naturligt, at børn ikke skal have sex med voksne, og at voksne, der har sex 

med børn, skal straffes. Hvis de overhovedet tænker på eller fantaserer om det, så er de 

helt forfærdelige mennesker. Faktisk er det så natuligt, at man skal passe på med at stille 

spørgsmål til det. Netop derfor ønsker vi at undersøge de betingelser, der har gjort det 

muligt, at pædofile har fået en plads i samfundet, hvor de skal straffes med hårdest mu-

lig straf, og hvor den formelle straf nærmest aldrig er nok i sig selv. Vi ønsker altså at 

problematisere, hvordan den pædofile har opnået denne position og hvilke betingelser, 

der har muliggjort denne. Dette har ledt os frem til følgende problemformulering: 
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Problemformuleringen udspringer, som ovenstående problemfelt fremsætter, af en un-

dren over den placering, den pædofile har i nutidens samfund. Derfor vil vi med specia-

let lave et tilbageblik og undersøge, hvilke positioner, ham vi i dag kender som den pæ-

dofile, er blevet tildelt i samfundet, og hvordan disse positioner er blevet konstitueret 

gennem tiden. De historiske diskursive praksisser ses derfor som mulighedsbetingelser 

for den måde, den pædofile er konstitueret i dag. Heri kommer specialets konstruktivi-

stiske præmis til udtryk, idet vi mener, at den pædofile ikke har været og er på én særlig 

måde. Den pædofile opstår som noget forskelligt i de historiske perioder, vi undersøger. 

Derfor må det undersøges, hvordan den pædofile er blevet italesat gennem et dybere 

historisk blik på denne umiddelbare naturlighed. Det er derfor også en præmis for spe-

cialet, at alt er kontingent, og derfor kunne have været anderledes. Idet vi anser den pæ-

dofile som skabt af historiske betingelser, og altså dermed er et omskifteligt objekt, de-

finerer vi derfor heller ikke, hvordan vi ser pædofili gennem specialet, da det netop er 

en analytisk pointe, at det ikke er fast defineret. Den herskende måde at tale om pædofi-

le på, som vi præsenterede i problemfeltet, er derfor ikke en definition i den klassiske 

forstand, men en diskurs, som vi afnaturaliserer gennem analysen.  

 

I selve analysen fokuserer vi på udvalgt empiri, der på forskellig vis fremviser de posi-

tioner, den pædofile er blevet tildelt. I løbet af specialet vil empiri af meget forskellig 

karakter blive inddraget; det være sig alt fra et hovedværk af Alfred Kinsey til en seksu-

alvejledning og videre til debatindlæg i landsdækkende aviser. Fælles for valget af ma-

teriale er, at det er udvalgt på baggrund af, at det indgår i et større netværk af forskellige 

måder at konstituere det, vi undersøger; nemlig det vi i dag kender som den pædofile.  

 

Vores undren bunder altså i, hvordan det er gået til, at den pædofile har fået sin position 

i samfundet. Derfor spørger vi også i vores problemformulering med: Hvordan. Til at 

besvare problemformuleringen, har vi valgt at lave en genalogisk analyse inspireret af 

Hvordan har diskursive praksisser gennem historien konstitueret den 

pædofile? 
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Michel Foucault, som netop undersøger, hvordan noget opstår og ikke hvorfor, det gør 

(Åkerstrøm, 1999:44; Villadsen, 2006:92). I afsnittet Analysestrategi bliver det uddy-

bet, hvordan vi har operationaliseret Foucaults genealogiske analyse. Før dette vil vi 

dog præsentere en læsevejledning, som skal indføre læseren i specialets opbygning og 

struktur. 

  

Læsevejledning   

Specialet skal læses som en historie. Undervejs vil der være enkelte referencer til nuti-

den for at hjælpe læseren til at se relevansen for besvarelsen af problemformulering. 

Den genealogiske analyse har sit startsted i 1866 og bevæger sig op til i dag. Derfor 

virker de to sidste kapitler måske ikke så fremmede for læseren, da det er en tid, der er 

meget tæt på os. Problemfeltet og konklusionen står derfor også i relation til hinanden, 

da de begge tidsmæssigt befinder sig i nutiden. På den måde kan specialets opbygning 

beskrives som cirkulær. Problemfeltet er en problematisering af italesættelsen af den 

pædofile i dag, og konklusionen konkluderer på, hvordan denne er blevet skabt, som 

den er i dag. Begge dele er dermed nutidige. Konklusionen bidrager til at se nutiden i et 

kritisk og anderledes lys og åbner op for de konsekvenser, den nutidige opfattelse mu-

liggør. Specialets opbygning og struktur kan også forklares med nedenstående model: 

 

Model 1: Specialets cirkulære opbygning 

 
Modellen viser, hvordan der i specialets opbygning er en udvikling fra nutid til nutid. 
Først med en problematisering i nutiden, herefter en analyse af de historiske diskursive 
praksisser, hvilket leder op til nutiden og konklusionen. 
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I det følgende gives et overblik over specialets struktur og opbygning for at hjælpe læ-

seren på vej.  

 

Indledning og problemfelt: Det præsenteres her, hvordan der tales om pædofile i vores 

samfund i dag. Heri er vores undren, som leder os frem til specialets problemformule-

ring.  

 

Analysestrategi: Heri præsenteres specialets teoretiske og empiriske ramme. Vi præ-

senterer Michel Foucaults genealogi, og hvordan vi har valgt at operationalisere den i 

forhold til vores genealogiske analyse. 

 

Genealogi: Den genealogiske analyse er inddelt i syv kapitler. De refererer til hver sin 

periode, der er skabt på tematisk vis (se også afsnittet ”Arkivets indhold” i Analysestra-

tegien). Gennem de genealogiske analyser viser vi, hvordan diskursive praksisser hver 

især har muliggjort den pædofile, som vi kender i dag. 

 

Konklusion: De forskellige historiske diskursive praksisser, som blev vist i genealogi-

en, opsamles her for på den måde at tydeliggøre, hvad vi har fremlæst som muliggøren-

de for den pædofiles position i dag. Samtidig reflekteres der over, hvordan det konstitu-

erer den pædofile, og hvad det fører med sig.  

 

Perspektivering: I vores opbygning og udvælgelse af kilder til arkivet, er vi stødt på 

udenlandske pædofile, som inden for de sidste par år er trådt frem og har afvist deres 

seksuelle drifter. Dette har vi ikke kunne se i Danmark, og inddrager det derfor i en per-

spektivering til at vise, hvordan den pædofiles position i udlandet måske er i forandring, 

og på den måde kaste et anderledes lys på den danske udvikling.  

  



 14 

Analysestrategi 
 

Følgende afsnit præsenterer og forklarer den analysestrategi, der ligger til grund for 

specialets analyse. Som nævnt vil dette speciale undersøge den pædofile gennem 

spørgsmålet; Hvordan har diskursive praksisser gennem historien konstitueret den pæ-

dofile? Det analysestrategiske afsæt til at undersøge dette er anden ordens iagttagelser i 

form af en genealogi inspireret af Michel Foucaults arbejde. Genealogien giver os nem-

lig mulighed for at problematisere og iagttage de historiske diskursive praksisser, der på 

hver sin vis har virket konstituerende for de selvfølgeligheder, som omgiver den pædo-

file i dag.  

 

Vi har fundet vores analytiske inspiration i Foucaults genealogi, men følger ikke Fou-

cault stringent. Dette er da også noget nær en umulighed, idet Foucault gennem sit for-

fatterskab skifter betydningen af diverse begreber, lader dem fremkomme ved negative 

afgrænsninger og aktualiserer dem på nye måder i empiribearbejdningen (Åkerstrøm, 

1999:29-30). Foucault har selv undersøgt, hvordan fænomener som den gale, den per-

verse og den kriminelle er opstået. Disse konkrete undersøgelser demonstrerer genealo-

giens potentiale til at problematisere aktuelle forståelser af nutidens fænomener. Fou-

caults analytiske kritik var baseret på hans egen samtid. Derfor kan hans pointer ikke 

bare overføres direkte til en anden tid (Villadsen, 2013:361). Derudover gjorde Foucault 

ofte selv opmærksom på, at det ikke var hans ambition at danne videnskabelig skole 

(Villadsen, 2006:87). Derfor er der heller ingen systematisk opskrift i forhold til at an-

vende hans begreber og til at lave en genealogisk analyse. 

 

Netop fordi Foucault ikke selv har nedskrevet en opskrift eller en metode til at skrive en 

genealogi, har vi læst en del af Foucaults egne tekster, for på den måde at prøve at for-

stå, hvordan en genealogi skrives. Særligt har ”Seksualitetens historie – Viljen til viden” 

(Foucault, 1994) inspireret os. Vi har også læst andres udlægninger og beskrivelser af 

genealogi som en metode, herunder Kaspar Villadsen (Villadsen, 2006), Niels Åker-

strøm Andersen (Åkerstrøm, 1999) og Peter Triantifillou (Triantafillou, 2005). Med 

afsæt i disse vil vi her præsentere vores egen fortolkning af Foucaults genealogi, samt 

hvordan vi konkret går til værks i udformningen af vores genealogiske analyse. 
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Iagttagelsespunkter 

Specialet anlægger et anden ordens blik på den pædofile. Det vil sige, at vores blik på 

den pædofile er formet ud fra en række udsagn om den pædofile eller udsagn relateret til 

seksuelle overgreb på børn. Som nævnt tidligere arbejder vi i specialet ud fra den kon-

struktivistiske præmis om, at den pædofile ikke er ét fast objekt, men derimod omskifte-

lige objekter, der emergerer løbende i historien og derfor altid er noget forskelligt. Der-

for spørger vi til, hvordan ham, vi i dag kender som den pædofile, dukker op som objekt 

ved at undersøge udsagn herom. Det er samtidig relevant at påpege, at udsagnene nok er 

specialets primære iagttagelsespunkt, men at vi samtidig er bevidste om, at udsagn akti-

verer en række andre aspekter, idet udsagn er en del af en diskursiv praksis. Derfor ser 

vi også på, hvad udsagnet aktiverer heri ved eksempelvis at undersøge, hvordan hjem-

met sætter en særlig relation mellem barn og forældre mv.   

I skemaet ”Genealogiens iagttagelsespunkter” vises iagttagelserne i de enkelte kapitler i 

genealogien. Ligeledes præsenteres de temaer, der knytter sig til de enkelte iagttagel-

sespunkter. Som det fremgår, er det reelt først i Kapitel 6: Starten på panikken, at den 

pædofile som betegnelse bliver aktiveret i udsagn og dermed konstrueret som et konkret 

iagttagelsespunkt. Skemaet gør læseren opmærksom på hvilke iagttagelsespunkter, der 

slås ned på løbende i genealogien. 
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Skema: Genealogiens iagttagelsespunkter 

Kapitel Iagttagelsespunkt Tema 

Kapitel 1: Fra synder til per-
vers 

Naturlig og unaturlig seksu-
alitet 

 
Bruddet med den kristne 

diskurs, videnskabens ind-
tog, forholdet mellem mand 

og kvinde, moraliserende 
videnskab 

 

Kapitel 2: Hjemmets funkti-
on  Hjemmets fare og tryghed 

 
Frygt manifesteret i et sted 

henholdsvis inde og udenfor 
arbejderhjemmet, husmode-

ren i forandring 
 

Kapitel 3: Pæderasten og 
den lokkende mandsperson Viden om børnekrænkeren 

 
Smittende homoseksualitet, 
oplysning til børn om seksu-

elle overgreb  
 

Kapitel 4: Barnet som sek-
suelt væsen Barnets orgasme 

 
Barnets seksualitet som vi-
densobjekt, barne- og vok-

senseksualitet 
 

Kapitel 5: Voksenlokkeren 
Lolita Barnet som den forførende 

 
Lolita betegnelsen, sammen-
smeltning af retssystem og 
psykiatri, organisering af 

pædofile 
 

Kapitel 6: Starten på panik-
ken 

Udvidelsen af den pædofiles 
handlingsrum 

  
Mediedækning, billedliggø-

relse, spredning af risiko 
 

Kapitel 7: Håndtering af den 
pædofile Præventive praksisser 

 
Sygeliggørelse, potentialitet,  

håndtering af risiko 
 

 

I skemaet vises, hvordan iagttagelsespunktet ændrer sig gennem genealogien og hvilke 
temaer, der er på spil i den diskursive formation om iagttagelsespunktet. 
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Operationalisering af genealogi 

”This is what I would call genealogy, that is, a form of history which can 
account for the constitution of knowledges, discourses, domains of objects, 
etc., without having to make reference to a subject which is either transcen-
dental in relation to the field of events or runs in its empty sameness 
throughout the course of history.” (Foucault, 1980:117).  

 

Genealogi betyder slægtskabsanalyse, og har til formål at vise, at nutidens selvfølgelig-

heder er historiske frembringelser, og at den måde, vi forstår et givent fænomen dermed 

er et resultat af historien (Villadsen, 2006:87). Slægtskabet ligger i sammenhængen 

mellem selvfølgelighederne og den historiske udvikling, hvilket gør, at historien, og 

hvordan den forløber, er i centrum i en genealogisk analyse. Den historiske analyse er et 

middel til genealogiens egentlige formål om at problematisere og destabilisere nutiden 

(Triantafillou, 2005:8-9), og genealogien er på den måde en metode til at fremvise, at 

det undersøgte fænomen ikke blot kunne være anderledes, men også har været det. Det-

te udgør genealogiens kritiske potentiale, eller som Kaspar Villadsen skriver: ”En del af 

genealogiens kritiske effekt består netop i at påvise de kampe, hvorigennem bestemte 

vidensformer er blevet udgrænset og andre re-artiklueret” (Villadsen, 2004:17). Netop 

derfor er det en analytisk pointe, når man går genealogisk til værks, ikke kun at beskrive 

de dele af historien, som vi kan genkende i nutiden, men også det, der synes fremmed 

eller helt uigenkendeligt for os i dag. I specialet inddrager vi derfor også fremmede dis-

kurser, såsom om det lokkende barn i Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita samt genkende-

lige diskurser, såsom at man skal adskille børns og voksnes seksualitet i Kapitel 4: Bar-

net som et seksuelt væsen.  

 

Magtens produktivitet  

Magten er til stede i historieskrivningen og synliggør vinderen i den klassiske historie-

skrivning. Vinderen forstås i en analytisk kontekst ikke som den fysiske vinder af en 

kamp, men i kontinuiteten, der er vinderen af den diskursive kamp. Det er kontinuiteten, 

der videreføres. Foucault beskriver relationen mellem magt og historie som en krig: 

 

”The history which bears and determines us has the form of a war rather 
than that of a language: relation of power, not relations of meaning. History 
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has no meaning, though this is not to say that it is absurd or incoherent. On 
the contrary it is intelligible and should be susceptible of analysis down to 
the smallest detail – but this in accordance with the intelligibility of strug-
gles, of strategies and tactics.” (Foucault, 1980:114). 

 

Derfor har Foucault gjort det til sin opgave at vise disse kampe, og hvordan historien 

kunne have set anderledes ud. 

 

Foucault forklarer magt som værende produktiv og af flydende karakter: ”[Power] 

needs to be considered as a productive network which runs through the whole social 

body, much more than as a negative instance whose function is repression” (Foucault, 

1980:119). Det produktive betyder, at magten er skabende og giver muligheder frem for 

at være begrænsende og undertrykkende. Den flydende karakter betyder, at den er gen-

nemstrømmende, ej synlig eller demonstrerende (Villadsen, 2013:341) Den flydende 

karakter ligger i, at magt glider gennem alt og ikke befales eller kontrolleres, hvilket 

står i modsætning til klassisk magtteori, hvor det typisk er én person, der kontrollerer en 

anden (S. Christensen & Daugaard Jensen, 2008). I stedet er magten allestedsnærvæ-

rende og ”den skabes hvert øjeblik, på alle punkter, eller snarere i ethvert forhold mel-

lem to eller flere punkter. Magten er overalt; hvilket ikke skyldes, at den omfatter alt, 

men at den kommer alle steder fra” (Foucault, 1994:99). 

 

Den flydende og produktive magt er også til stede i vores genealogi. Vi undersøger og 

viser, hvilke diskursive praksisser, der muliggjorde, at andre diskurser dukkede op og 

dermed skabte historien og dens selvfølgeligheder. Magten er til stede i diskursen og 

synliggøres i det, der fremstår som den gældende sandhed. Foucault beskriver det med, 

at ”moderne vestlige samfunds produktion af diskurser – som (i det mindste for en tid) 

er ladet med sandhedsværdi – [er] forbundet med de forskellige magtmekanismer og 

magtinstitutioner” (Foucault, 1994:14). 

 

Diskontinuitet og kontinuitet 

Genealogien er en analyse af diskontinuiteter, som er brud, der peger på fortidens dis-

kurser, institutioner og praksisformer, som er fremmede, svære eller helt umulige at 

genkende i dag: 
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”Genealogien skal vise, at det har været og kunne være anderledes, og der-
for skal den ikke kun beskrive det, vi kan genkende som en del af vores 
egen tid og selvforståelse. Tværtimod arbejder genealogien altid med dis-
kontinuiteter ved at rette analysen mod fortidige praksisformer, der synes 
fremmede og svært genkendelige.” (Villadsen, 2004:17).  

 

Diskontinuiteter er de fortidige praksisformer, som vi ikke længere genkender i vores 

samfund. Hvis man udelukkende viser kontinuiteter, som i en klassisk historisk analyse, 

overser man mulighed for brud, diskontinuiteter og forskydninger. ”En genealogi skal 

med andre ord inkludere både kontinuiteter og diskontinuiteter […]” (Villadsen, 

2004:18). Derfor må man holde sit blik åbent for begge i en genealogisk analyse. 

 

At holde blikket åbent for kontinuiteter og diskontinuiteter er netop det, vi gør. De bli-

ver for os måden til at få greb om materialet og åbne op for den genealogiske analyse. 

Igennem vores genealogi viser vi ved hjælp af nedslagspunkter i historien, hvordan dis-

kontinuiteter bryder med de daværende gængse forståelser, og hvordan nogle af disse 

etablerer sig som kontinuiteter, mens andre udvandes og forsvinder. Det vil altså sige, at 

vi ser på nedslagspunkter i historien, hvor kontinuiteten synliggøres i den forstand, at vi 

fremviser, hvordan bestemte historiske diskursive praksisser bliver videreført til den 

pædofile, som vi kender ham i dag. Samtidig ser vi på diskontinuitet i historien, hvor 

diskurser løbende er blevet udgrænset og derved ikke videreført i det nutidige fænomen. 

Vi fremlæser eksempelvis en kontinuitet i, at den pædofile formes som en farlig mand, 

og en diskontinuitet i, at hjemmet udpeges som stedet for seksuelle overgreb på børn. I 

genealogien skrives det ikke eksplicit, at der er tale om en diskontinuitet eller kontinui-

tet, men det vil blive tydeliggjort i konklusionen, hvad der er blevet videreført, og hvad 

der er blevet udgrænset. Det har ikke været tradition hos Foucault eller hans efterfølgere 

eksplicit at skrive i afslutningen på en genealogisk analyse hvilke kontinuiteter, der er 

videreført og hvilke diskontinuiteter, der er udgrænset (Villadsen, 2004:251). For at 

besvare vores problemformulering vil vi dog alligevel lave en overordnet opsamling på 

nedslagspunkterne i konklusionen for at vise, hvordan de forskellige nedslagspunkter 

hver især har bidraget til at konstituere den pædofile. 
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At skrive en nutidshistorie 

Foucault kalder genealogi for nutidshistorie (Villadsen, 2006:87-88), hvilket betyder at 

skrive historien, der har formet nutiden og ikke en analyse af fortiden, som vi forstår 

den i dag, altså den gængse etablerede historie. Foucault pointerer derfor, at man må 

skrive historien med datidens begreber: ”A history of the present must avoid the writing 

of the past in terms of the present” (Foucault i Triantafillou, 2005:8). For at lette det 

analytiske arbejde og skrive en nutidshistorie frem for en historie i lyset af nutiden be-

nytter vi som udgangspunkt de betegnelser og udtryk, der var i perioden for de enkelte 

nedslagspunkter, altså de begreber og generelle vendinger, som vi har fremlæst i arki-

vet. Alle disse ordvalg og stednavne er en måde for os at være tro over for historien, og 

en måde at undgå ”præsentisme” (Villadsen, 2004:22). Det seksuelle overgreb på børn 

har gennem historien været knyttet til manden. Derfor benytter vi udelukkende termerne 

”ham”, ”han”, ”hans” mv., når den pædofile omtales i tredje person.  

 

Foucaults analyser som empirisk støtte 

Der vil løbende i genealogien blive trukket på nogle af de analytiske pointer, Foucault 

selv har fremvist i hans forskellige analyser. Heri er der nemlig en del sammenfald mel-

lem vores analyse og Foucaults, såsom i ”Seksualitetens historie – Viljen til viden”, 

hvor han undersøger seksualitet: 

 

”[Hvor] anliggendet bliver […] at tage det forhold i betragtning, at man taler 
om det, hvem der taler om det, fra hvilke steder og synspunkter man taler 
om det, hvad det er for institutioner, der tilskynder sig at tale om det, som 
indsamler og udspreder det, man siger om det, altså kort sagt det seksuelles 
altomspændende ”diskursive faktum”, ”italesættelse”.” (Foucault, 1994:24).  

 

Analytisk adskiller vores analyse sig fra Foucaults ved at fokusere alene på et emne 

inden for, hvad Foucault betegner som seksualitet, men ikke desto mindre har mange af 

pointerne relation til hinanden. Foucault analytiske pointer vil derfor blive inddraget 

løbende som et empirisk bidrag til vores genealogi. Vi betragter det ikke som klassisk 

teoretisk brug, fordi vi hverken ønsker at bekræfte eller afvise hans analyser. Derimod 

benytter vi Foucaults analyser til at belyse og åbne op for nye vinkler i vores arkiv. Det 

vil dog blive bemærket gennem den genealogiske analyse, at det ikke er i alle kapitler-
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ne, at Foucault inddrages i samme grad. Dette skyldes, at nogle af nedslagspunkterne 

har et tættere samspil med Foucaults analyser end andre, hvor de rent empirisk og tids-

ligt læner sig mere op af hans arbejde. Foucaults fremvisninger i ”Seksualitetens histo-

rie - Viljen til viden” (Foucault, 1994) med både repressionshypotesen og videnskabens 

optagelse af seksualiteten placerer sig cirka 100 år før de fremvisninger, vi gør i vores 

genealogi. På trods af den tidslige forskel mener vi, at hans pointer spejler og illustrerer 

den danske udvikling, hvorfor vi altså vælger at drage paralleller hertil løbende i vores 

genealogi. Foucaults arbejde benyttes altså både som specialets analysestrategiske 

ramme ved genealogien og samtidig også som empirisk støtte til at belyse nogle af vo-

res egne empiriske pointer.  

 

Diskursive praksisser  

I genealogien benytter vi en række begreber inspireret af Foucault, som har til formål at 

åbne empiren op for os. Vi fokuserer på diskursive praksisser, og herunder begreberne 

diskurs, praksis, diskursiv formation og objektivering.  

 

I et Foucauldiansk blik er talen styret af et diskursivt regelsæt, og det gælder om at 

fremlæse dette (Villadsen, 2006:97), dog uden at henvise udsagnene til noget andet, 

som eksempelvis den talendes udtryk for en indre intention (Villadsen, 2006:96). Det 

forklarer Foucault som, at ”diskursen må ikke forvises til en oprindelses fjerne nærvær, 

men behandles i sit eget spillende nærvær” (Foucault, 1970:155). Når Foucault taler om 

diskurser som seriøse talehandlinger, henviser han til, at diskursen skal hævde en gyl-

dighed for de fænomener, der omtales (Villadsen, 2006:97). Det vil sige, at en diskurs 

er irrelevant, hvis ikke den står i relation til det emne, der undersøges.  

 

”Udsagn får betydning i kraft af deres relationer til andre udsagn” (Villadsen, 

2006:97). Fordi udsagnene kun har kraft i relation til andre udsagn, har vi ledt efter dis-

kursive formationer, hvilket vil sige regelmæssighed i talen, og derved altså det diskur-

sive netværk, udsagnene indgår i. I vores genealogi kommer udsagnene frem i citater, 

der er en frembringelse af en given diskurs. Vi ser blandt andet på de udsagn, der frem-

bringes i seksuelle håndbøger eller i udskrift fra en tale i Rigsdagstidende. Vi kigger 

dog ikke udelukkende på udsagn, men også på praksis. Praksis udgøres af det mere 
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håndfaste i form af eksempelvis vejledninger og retningslinjer. Vi undersøger derfor 

både diskurs og praksis som to adskilte analysebegreber, men også som et samlet be-

greb; diskursiv praksis. Villadsen beskriver dette som et netværk af institutioner, der 

danner rammen for talen. Den diskursive praksis er: 

 

”ikke blot en ren sproglig struktur, … men et netværk af institutioner, som 
viser hvordan […]. Forstår vi den diskursive praksis som sproglig (at tale og 
skrive), er dette en afgørende præmis, at denne praksis er uadskillelig fra de 
institutioner om materialer, som understøtter og formgiver praksissen.” (Vil-
ladsen, Under publicering). 

 

Diskurs og praksis er således konstituerende for hinanden; diskurs frembringer en sær-

lig praksis, men praksis er også med til at forme diskursen. Vi interesserer os derfor 

som sagt både for diskurs og praksis adskilt, men altså også ved at se på diskursive 

praksisser. I vores genealogiske analyse bringer vi diskursive praksisser i spil, som det 

der: 

 

 ”ikke slet og ret [er] talens fabrikationsmåder. De legemliggør sig i tekniske 
enheder, institutioner, skemaer for adfærd, typer af overførsel og udbredel-
se, samt i pædagogiske former som på én gang pålægger og fastholder 
dem.” (Foucault, 2001:52). 

 

Det er således disse diskursive praksisser, der analyseres, når vi undersøger vores fæ-

nomen. I den genealogiske analyse ser vi særligt på hvordan den pædofile, og hans mul-

lighedsbetingelser gennem historien er blevet til et objekt for undersøgelser, eksempel-

vis videnskabelig klassifikation, hvilket vi i tråd med Foucault kalder for objektivering 

(Foucault, 1983:777-778).  

 

Arkivet 
Arkivet består af al den empiri, vi har indsamlet, der på en eller anden måde relaterer 

sig til det fænomen, vi undersøger. Man kan kalde vores arkivopbygning for en række 

præcise tilfældigheder. Søgningen af kilder til arkivet startede nemlig med overordnede 

brede søgninger på ord som pædofili, seksuelle overgreb på børn og børnelokkere til 
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opsporing af disse ord, hvor vi på denne måde går fra tilfældige fund til præcise opspo-

ringer i et net af fælles, tværgående referencer, som til sidst udgør genealogiens arkiv.  

 

Arkivet er konstrueret gennem strategiske valg og en hel masse læsning. Udvælgelsen 

af de kilder, der er medtaget, er derfor sket på baggrund af en vurdering af, hvorvidt 

kilderne skaber særlige diskursformationer og viser diskontinuiteter og kontinuiteter. 

Arkivet er altså en særligt gældende konstruktion for netop denne genalogi. 

 

Denne konstruktion er sket gennem en indkredsning af et netværk af referencer. Net-

værket består af både eksplicitte og implicitte referencer i teksterne, samt brug af begre-

ber og re-artikulation af disse, og disse udgør det samlede referencenetværk. Eksplicitte 

kilder er direkte angivne kilder og implicitte kilder er de, der med deres indhold indirek-

te referer til andre. Vi har både læst i dybden og i bredden, men da det ikke er muligt at 

læse alt, har vi måttet lave nogle strategiske valg i udvælgelsen. Foucault skriver, at 

arkivet skal opbygges, indtil referencerne begynder at ”gå i ring” (Foucault, 1970:152). 

Det har vi holdt os til og ved at skabe et overblik over referencerne, værende eksplicitte 

eller implicitte, er vi stoppet, da henvisninger ledte tilbage til hinanden. Det skete først 

på et helt overordnet niveau, dernæst blev kilderne inddelt i perioder, der hver især hav-

de deres egne systemer af henvisninger. Det er desuden værd at bemærke, at den empiri, 

der bringes i spil i analysen, ikke er udtryk for den empiri, der er indsamlet, da der er 

blevet afsøgt mange flere kilder for at kunne konstruere det arkiv, der samlet udgør ge-

nealogiens fundament.  

 

Arkivets indhold 

Vores valg af kilder er dermed styret af den problematisering, vi arbejder med, men 

intentionen med specialet er, som det ligger i den genealogiske analysestrategi, ikke at 

skrive en klassisk historie. Derimod er det specialets intention at undersøge alle de sto-

re, som små afkroge og afstikkere af diskurser og praksisser, der kan synes genkendeli-

ge eller fremmede for os og som på hver sin måde er mulighedsbetingelser for den pæ-

dofile. De kilder, der inddrages i genealogien i form af udsagn, er derfor kun et udsnit af 

det samlede arkiv. Det opbyggede arkiv består af et langt større sæt af materialer, som 
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er blevet afsøgt for at kunne fremlæse de diskursive praksisser, der har været mulig-

hedsbetingelser for den pædofile. 

 

Foucault påpeger vigtigheden af: ”At analysere de diskursive kendsgerninger i arkivets 

almene element vil være at betragte dem, ikke som dokumenter (som dokumenterer en 

skjult betydning eller konstruktionsregel), men som monumenter [...]” (Foucault, 

1970:159). Vi forstår derfor monumenter som en særlig måde at betragte arkivet, og en 

særlig måde at læse empirien. Vores arkivs materiale læses altså som monumenter dels 

ved, at vi i teksterne søger at fremvise diskursive formationer og dels ved, at teksterne 

er refleksive tekster, der sætter et særligt skel såsom naturlig seksualitet i forhold til 

unaturlig seksualitet.  

 

Indholdet i arkivet består derfor af mange typer af materiale; hvad man ville betegne 

som klassisk empiri såsom rapporter og avisartikler og teori i form af analyser og teore-

tiske udredninger (herunder Foucaults egne værker). For os, i arkivet, bliver det hele 

dog til empiri. De klassiske kildebetegnelser flyder sammen og skaber samlet referen-

cenetværket, hvori de diskursive praksisser fremtræder. Læseren vil hurtigt bemærke, at 

der er medtaget en lang række af forskningstraditioner i specialet; den juridiske, den 

psykiatriske, den pædagogiske og så fremdeles. Her er det dog vigtigt at pointere, at 

disse forskningstraditioner er en del af vores empiri, men altså ikke en indgangsvinkel 

til at belyse empirien. Man kan sige, at vi afnaturaliserer deres viden, men gør forsk-

ningstraditionerne til et referencepunkt for analysen. De udvalgte kilder i vores arkiv er 

desuden alle trykte og offentliggjorte. Det er et bevidst valg fra vores side, for at vise, 

hvordan der i offentligheden er blevet talt og givet mulighed for at tale om fænomenet.  

 

Nedslagspunkter i genealogien 

Nedslagspunkterne er de perioder, vi arbejder med. De er samlet tematisk, og i genealo-

gien optræder de som overordnede kapitler. Genealogien bevæger sig i det store hele 

kronologisk frem med årstal, men springer og overlapper hinanden, da diskurserne ikke 

udvandes drastisk og i flere tilfælde er sideløbende.  
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Genealogien starter med et nedslagspunkt i form af Almindelig Borgerlig Straffelov af 

1866, hvor der for første gang blev vedtaget en seksuel lavalder på 12 år for piger 

(Steenstrup, 1866). Den var en sanktionerende praksis, der forsøgte at håndtere et pro-

blem, men for os også repræsentationen af et brud og tidsskifte. Almindelig Borgerlig 

Straffelov af 1866 var et udtryk for en norm og med den, skabes der en forbindelse op 

til nutidens overvejende lovmæssige sanktionering. I dag finder vi nemlig en lang række 

af sanktioner i form af eksempelvis lovgivning og social udstødelse, og det er ved disse, 

at vores undren over fænomenet starter. Det virker på mange måder fremmed for os i 

dag, at der ikke har været regler for seksuel omgang med børn, ligesom der var det med 

voksne. Det havde været interessant at gå længere tilbage og undersøge, hvad der mu-

liggjorde, at man valgte at lovgive om en seksuel lavalder netop på dette tidspunkt, og 

altså undersøge opkomsten af denne lovs betingelser. Det kunne også have været spæn-

dende at gå helt tilbage til det antikke Grækenland, hvor det var normalt, at de græske 

mænd udvalgte sig en dreng, som de oplærte i mandlige dyder, herunder blandt andet 

sex (Gyldendal - den store danske, 2012). Her kunne genealogien have fokuseret på 

skiftet fra normale til unormale seksuelle forhold mellem mænd og drenge, og dermed 

en anden type af opkomstbetingelser. Vi interesserer os dog for intensiveringen i det 

unormale pædofile forhold og dermed positioneringen af den pædofile. Derfor er Al-

mindelig Borgerlig Straffelov af 1866 valgt som det første nedslagspunkt.  

 

Læseren vil hurtigt bemærke, at vores genealogi i en række af nedslagspunkterne refere-

rer til historiske begivenheder såsom sædelighedsfejden, kvindebevægelsen og porno-

ens frigivelse. Når vi skriver den pædofiles genealogi og fremviser de relevante ned-

slagspunkter for dette, er det altså ikke uden accept af, at der også findes andre histori-

ske begivenheder, som også er med til at konstituere den samtid, som vores nedslags-

punkter befinder sig i, og dette er i tråd med Foucault, som mener, at historiske begi-

venheder kan inddrages som en ydre referenceramme (Villadsen, 2006:104). I specialet 

vil disse historiske begivenheder derfor ikke være konkrete nedslagspunkter, men der-

imod refereres til, når en historisk begivenhed er relevant at inddrage, såsom kvindebe-

vægelsens betydning for efterspørgslen på pasningsordninger.  
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Genealogiens begrænsninger og muligheder 

Kritikere af genealogien vil som oftest stille spørgsmål til, hvorvidt man blot refererer 

historien og de dominerende diskurser. Netop denne kritik er dog ganske uberettiget, da 

det på ingen måde er formålet med genealogien blot at gengive historien. Foucaultlæse-

re har da også skrevet herom, at genealogien har fokus på netop alt andet end den klas-

siske historieskrivning, som er synlig for alle:  

 

”Han skriver rationalitetshistorie snarere end begivenhedshistorie. Argu-
mentet synes at indebære, at det er de rationalitetsformer (kontinuiteter og 
brud), som har en forbindelse til vores moderne institutioner, og hermed kan 
sige os noget om vor nutid, som er interessante for genealogen.” (Villadsen, 
2006:104).  

 

Hvis vores speciale skulle falde ind under kritikken, ville det være såfremt, vi blot pe-

gede på de steder i historien, der leder op til nutidens konsensus og bekræfter, at pædo-

file er sexuhyrer, og dermed fremskriver en stringent fortælling om den pædofiles posi-

tion gennem tiden. Dette er som bekendt ikke specialets intention. Derimod problemati-

seres der og stilles spørgsmål til de aktuelle forståelser, der kredser om og konstituerer 

pædofili. På den måde kommer det frem, at genealogien viser kontingensen af nutidens 

fænomener. Genealogi beskrives også ved, at den:  

 

”[…] ikke fører til relativisme, men til perspektivisme […]. Historier vil al-
tid være kontingente og konstruerede, men ved at have et bestemt perspektiv 
og problem bliver genealogien følsom for sit materiale på en særlig måde.” 
(Åkerstrøm, 1999:62).  
 

Derfor er det heller ikke en udtømmelig eller universel historie, vi får frem med vores 

genealogi om den pædofiles position. Derimod er det en specifik og unik problematise-

ring af fænomenet.  

 

Afgrænsning 

Når vi skriver om seksuelle overgreb på børn, skelner vi ikke mellem, om der er tale om 

incest eller pædofili. I vores arkiv er det nemlig blevet os klart, og som det vil fremgå i 

genealogien, at den pædofile først dukker op som betegnelse i offentligheden i 
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1990’erne. Før dette skelnede man i offentligheden ikke mellem, om det seksuelle over-

greb var incest og pædofili. Det på trods af at man i lovgivningen fra 1866 eksplicit 

skelnede mellem blodskam (incest) og seksuel omgang med børn (Steenstrup, 1866). 

For at være så tæt på empiriens oprindelige kontekst som muligt, skelner vi derfor heller 

ikke mellem incest og pædofili, før betegnelsen om den pædofile begynder at blive an-

vendt i genealogiens sidste kapitler. Det er altså først her, at vi adskiller de to typer sek-

suelle ovegreb, og derfor efterfølgende kun beskæftiger os med pædofili.  

 

Når mulighedsbetingelserne for opkomsten af den pædofile undersøges, afgrænses ana-

lysen til at omhandle danske forhold. Denne afgrænsning er valgt på baggrund af en 

vurdering af, at der er nogle kulturelle praksisser i mange andre lande, der skaber nogle 

fremmedartede diskurser fra de danske. Eksempelvis er det normalt i visse andre lande 

for en voksen mand at gifte sig med et barn (Holme, 2014), og i lande med naturtro me-

nes samleje med en jomfru og gerne et spædbarn at kunne kurere AIDS (Læger uden 

grænser, 2006). Vi har derfor afgrænset genealogien til dansk kontekst, idet vi ønsker at 

lade den specifikke diskursive udvikling i Danmark træde frem.  

 

I forhold til udarbejdelsen af arkivet har vi også måtte begrænse vores historiske optrev-

ling. Som beskrevet i afsnittet ”Arkivet”, er det baseret på strategiske valg vurderet ud 

fra relevans for emnet. Nogle af fravalgene er de, som har virket ”for åbenlyse”. De har 

været forfulgt kort for at se, hvor de førte hen, men efterfølgende fravalgt. Et af disse 

fravalg er Sigmund Freud og hans teori om den infantile seksualitet i 1905. I den be-

skrev han, hvordan barnets seksualitet er opdelt i en række faser, der knytter sig til be-

stemte kropsområder (Freud, 1973). Vi fandt dog, at Freuds undersøgelser ikke på 

samme måde er muliggørende for den pædofile, som for eksempel Alfred Kinseys un-

dersøgelser, hvorfor Freud måtte vige til fordel for Kinsey. Ved at følge implicitte refe-

rencer kunne vi nemlig se, at Kinseys vidensproduktion har haft stor indvirkning og har 

valgt at lave nedslagspunktet et mindre åbenlyst sted, som ikke har fået tildelt den sam-

me dominante plads i spørgsmålet om børn og seksualitet i dag, hvilket retfærdiggør 

dette måske utraditionelle fravalg af Freud.  

 



 28 

Andre fravalg har blandt andet været af diskurser om emner, der læner sig op ad vores. 

Her er tale om homoseksualitet og børns seksualitet og særligt børns onani. To emner 

som Foucault har interesseret sig for, og som man kunne skrive særskilte genealogier 

over. Der er dog alligevel et vist diskursivt netværk imellem de to og udviklingen af den 

pædofiles position. Det er særligt tydeligt i Kapitel 3: Pæderasten og den lokkende 

mandsperson og Kapitel 4: Barnet som et seksuelt væsen. Her er seksuelle overgreb på 

børn nemlig karakteriseret af pæderasti som en form for homoseksualitet og barnets 

seksualitet muliggørende for pædofiles legitimering af sex mellem børn og voksne. Det 

ville være spændende at have med i et større og mere omfattende genealogisk arbejde 

og dykke længere ned i relationen mellem de tre emner. Vi har dog valgt at sætte græn-

sen ved opkomstbetingelserne for den pædofile.  

 

Der ligger selvfølgelig også en slags afgrænsning indskrevet i operationaliseringen af 

genealogien, fordi man ikke ser på den gængse historieskrivning (se afsnittet ”At skrive 

en nutidshistorie”). Vi bruger således historiske begivenheder såsom, kvindebevægelsen 

og ungdomsoprøret, som en form for referenceramme, men behandler den ikke direkte. 

Begivenhederne fra historien, der optræder som referenceramme, er således også valgt 

på baggrund af emnet. En bevægelse, vi ikke refererer til, er feminismen. Beth Grothe 

Nielsen, som vi ellers har fundet inspiration hos, mener, at den øgede opmærksomhed 

på pædofili og seksuelle ovegreb på børn i 1990’erne blandt andet skyldtes feministers 

insisteren herpå i 1980’erne (Grothe Nielsen, 2008). Feminisme er dog ikke noget, vi 

støder på i forbindelse med muliggørelsen af den pædofiles position i Danmark, kun i 

udlandet og særligt USA. Udlandet har smittet af på Danmark, men med fokus på børn 

fremfor den pædofile, såsom det sås i den feministiske bog ”Knap gylpen Freud” (Hol-

tegaard, 1981).   
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Præsentation af tidslinje og overgang til genealogi 
 
Som beskrevet i afsnittet ”Nedslagspunkter i genealogien” er den genealogiske analyse 

opdelt i perioder i form af de nedslagspunkter, vi har lavet i historien. Perioderne er 

inddelt i overordnede kapitler. De indledes alle med et citat, der beskriver essensen af 

perioden, en kort introduktion til hvad der slås ned på og en tidslinje, der skal hjælpe 

læseren til at få et overblik over, hvor vi rent kronologisk befinder os i historien. På 

trods af at kapitlerne er inddelt tematisk og i nogen grad overlapper hinanden, håber vi, 

at tidslinjen vil hjælpe læseren til at få et overblik over den genealogiske analyses ud-

vikling i tid. Tidslinjen ser ud som nedenstående, men hvert kapitel vil være markeret 

med rødt, for at vise, hvilken periode kapitlet omhandler: 

 

 
 

Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af, hvordan netop det enkelte nedslagspunkt 

har været muliggørende for, hvordan den pædofile er blevet konstitueret gennem histo-

rien. De forskellige nedslagspunkter, og hvad der iagttages i dem, kan ses i skemaet 

”Genealogiens iagttagelsespunkter”. Det er værd at bemærke, at vi i genealogien ikke 

noget sted præciserer, hvornår betegnelsen pædofil præcist opstår, da det ikke har været 

muligt for os at finde det første danske udsagn, der italesatte den pædofile. Derimod 

peger vi i Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita på, hvornår betegnelsen begyndte at blive 

brugt af pædofile organiseringer, ligesom vi i Kapitel 6: Starten på panikken peger på, 

hvornår det begyndte at blive brugt af offentligheden til at beskrive ham, som begår 
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seksuelle ovegreb på børn. Vi viser dermed, hvornår betegnelsen pædofil manifesterer 

sig i arkivet i de diskursive formationer. 
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Kapitel 1: Fra synder til pervers 
 

”Kønsdriften er hos Mennesket – ligesom i Dyreverdenen – en naturlig 
Trang til at parre sig med et Individ af det andet køn og aldeles ikke noget 
naturstridigt eller umoralsk.” (Wøldike, 1906:45). 

 

Det følgende kapitel viser, hvordan der i slutningen af 1800-tallet blev brudt med den 

kristne moralske diskurs om kønnet. Den kristne moral prægede i denne periode lovgiv-

ningen, der i forbindelse med sædelighedsbestemmelser tager udgangspunkt i ægteska-

bets ukrænkelighed, blandt andet i lovgivning om utugt med pigebørn. I denne periode 

begyndte videnskaben dog at blomstre frem med forskere og andre, og der blev dannet 

en ny videnskabelig diskurs, som behandlede kønnet og kønsforhold på en ny måde. 

Her kategoriserede og klassificerede man kønnet, og det rette kønsforhold forblev det 

naturlige forhold mellem manden og kvinden, der kunne sikre reproduktion af arten. 

Det vil derfor også blive fremlæst, at den nye videnskabelige diskurs behandler køns-

forhold på en anden måde, men at den stadig er moraliserende. 

 

Kapitlet strækker sig fra midten af 1800-tallet indtil århundredeskiftet. 
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Den kristne moral 

I den kristne moralske diskurs var ægteskabets bånd ubrydeligt og det var en synd at 

krænke det, hvilket stod klart med det 6. bud: ”Gud talte alle disse ord: […]. Du må 

ikke bryde et ægteskab” (Anden mosebog. kapitel 20: De ti bud. 1992). Den kristne mo-

ralske diskurs var ligeledes gældende i talen om kønnet, hvor afvigere blev betragtet 

som syndere. Diskursen blev blandt andet synliggjort i Almindelig Borgerlig Straffelov 

af 1866. For første gang blev der ved lov bestemt en seksuel lavalder: ”Bedriver Nogen 

Utugt med et Pigebarn under 12 Aar, ansees han med Strafarbeide indtil 8 Aar, forsaa-

vidt Gjerningen ikke efter sin øvrige Beskaffenhed medfører høiere Straf” (Steenstrup, 

1866: § 173). Den seksuelle lavalder blev sat til 12 år for pigebørn (drenge blev ikke 

nævnt). Utugt var ensbetydende med seksuel løsagtighed, altså seksuel aktivitet uden 

for ægteskabet. Der blev også lovgivet om utugt med de lidt ældre pigebørn i alderen 

12-16 år, hvor der dog kun rejstes tiltale, hvis forældrene forlangte det: 
 

”Den, som til Utugt forfører et Pigebarn i en Alder af 12 indtil 16 Aar, straf-
fes med Fængsel, ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel eller under 
skjærpende Omstændigheder med Strafarbeide indtil 4 Aar. Tiltale finder 
dog kun Sted paa Forældres eller Værges Forlangende.” (Steenstrup, 1866: 
§ 174). 

 

Det seksuelle overgreb blev anset som utugt, en usædelig gerning og en forbrydelse 

over for fællesskabet, familien og ægteskabets hellighed, ikke som et overgreb mod 

barnet. Det ses blandt andet i, at paragraffen om seksuelt samkvem med piger over 12 år 

kun blev aktualiseret, hvis familien krævede det. Heri ses den kristne moral, der præge-

de loven, hvor pigebørnene blev gjort til forældrenes objekt. Fremhævelsen af ægteska-

bets ukrænkelighed ses også i, at paragrafferne om utugt med børn var placeret i kapitlet 

om forbrydelser mod sædeligheden, altså forbrydelser, der brød med det gode samfunds 

værdier. Det gik imod samfundets værdier at udleve sin attrå til et barn og indlede et 

kønsforhold, man ikke havde indgået ægteskab med og som samtidig ansås som rent og 

uskyldigt. Også ynglinge sås på dette tidspunkt som aseksuelle: ”[…] det er Abnormt, at 

en Yngling paa 12-14 aar hjemsøges af erotiske fantasier” (Ribbing, 1889:17). 

 

Lovgivningen om seksuelle overgreb var altså i perioden op til midten af 1800-tallet 

præget af den kristne morals syn på ægteskabets ukrænkelighed. Kønsforholdet foregik 
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mellem mand og kvinde inden for ægteskabets rammer, og alt andet blev set som en 

synd. Holdt man sig ikke inden for denne ramme, kunne man blive sanktioneret med 

straf, som det stod skrevet i Almindelig Borgerlig Straffelov 1866.  

 

Videnskabens indtog  

I perioden omkring slutningen af 1800-tallet skete der dog et brud med denne forståelse, 

og den videnskabelige diskurs blev central for tilgangen til kønnet med en række inter-

nationale forskere, som på forskellig vis prægede den danske debat om kønnet. Det var 

en tid, hvor kønnet blev klassificeret og kategoriseret. I Frankrig blev denne bevægelse 

allerede påpeget i 1700-tallet, hvor der opstod:  

 

”[…] et teknisk, økonomisk, politisk incitament til at tale om sex. Ikke så 
meget i form af en generel seksualitetsteori som i form af analyse, kalkule, 
klassifikation og specifikation, i form af kvantitative eller kausale undersø-
gelser.” (Foucault, 1994:33).  

 

Den seksuelle adfærd blev ifølge Foucault objekt for analyse og mål for intervention. I 

takt med opblomstringen af den videnskabelige diskurs, var der i Danmark en debat om 

kønsmoral; sædelighedsfejden. Den handlede i korte træk om kvinders frigørelse, køns-

roller og kønsmoral, og er et eksempel på at der i denne periode generelt var opbrud 

med den gængse måde at anskue seksualitet på. Fra at kønnet blev set som et kristent 

moralsk anliggende, blev det betragtet som: “Den sexuelle Hygieine er jo en ligefrem 

Naturvidenskab […]” (Ribbing, 1889:5), som læge i praktisk medicin Seved Ribbing 

påpegede.  

 

Bevægelsen fra en kristen moralsk diskurs om kønnet til en videnskabelig diskurs syn-

liggjordes i 1889. Her blev der skrevet, at varetagelsen af rådgivning om kønnet, som 

før havde været præsternes opgave, fremover burde være lægernes opgave: 

 

”En vejledning som jeg her har til Hensigt at meddele den, er ingen Nyhed; 
den er i Aarhundreder blevet givet og gives den Dag idag, iklædt Sjæ-
lepleiens ligefremme Form, af de protestantiske Præster, som fra deres egen 
Erfaring om Familielivets Natur og dets Forudsætninger hente Raad for de-
res spørgende Tilhørere. Hvor gode disse Raad end kunne være, søges de 



 34 

imidlertid sjældent af den studerende Ungdom, og da dertil kommer, at Præ-
sterne paa dette Omraade ikke have kunnet følge med Videnskabens Udvik-
ling og Kulturlivets vexlende Udslag og Forvildelser, saa indses det let, at 
en anden Art Sagkyndige – at Lægerne – burde skride ind.” (Ribbing, 
1889:4). 

 

Vejledningen var en praksis, der forsøgte at styre på håndteringen af kønnet ved at flytte 

det fra det kristne i form af præsterne til det videnskabelige i form af medicinen, her 

repræsenteret med læger. Argumentet var, at de unge ikke søgte rådgivning hos præ-

sterne, og at præsterne ikke kunne følge med videnskabens udvikling, hvorimod læger-

ne kunne, og sandheden om kønnet tilfaldt derfor lægerne. Vejledningen fungerede på 

den måde som en intervention, der skulle give lægerne retten til kønnet og dermed også 

adgang til viden om det, fordi de unge og andre, der måtte søge rådgivning, nødvendig-

vis måtte fortælle om dem selv og deres kønslige spørgsmål til lægerne. På den måde 

kunne lægerne oparbejde viden om kønnet, hvilket åbnede op for muligheden for klassi-

fikation og kategorisering. 

 

Den naturlige kønsdrift 

I videnskabelig kontekst var normalkategorien for kønnet stadig forholdet mellem mand 

og kvinde, ligesom det havde været i den kristne diskurs. Den britiske naturforsker 

Charles Darwin var blandt andet en af dem, der fastholdt dette. Hans tese fra 1875 i 

”Menneskets afstamning og parringsvalget” omhandler, hvordan seksuel udvælgelse 

handler om arternes overlevelse, og at arternes succes beror på avl af nye generationer 

(Darwin, 2009). Det betyder, at man vælger sin partner på baggrund af dennes gener og 

evne til reproduktion, ligesom det overordnede formål er at få børn. Dermed blev det 

unaturlige kønsforhold konstitueret som alt det, der ikke handlede om reproduktion, 

herunder seksuelle forhold mellem voksne og børn. I Danmark tog man Darwins evolu-

tionsteori teori til sig. Blandt andre refererede Ribbing til Darwins evolutionsteori i sine 

foredrag:  

 

”Anvender vi, om ogsaa kun for et Øjeblik, Evolutionslærens Betragtnings-
maade, saa ville vi hurtigt erfare, at Driften imod det andet Kjøn har uddan-
net Gaver og Anlæg, som ellers vilde have slumret eller ligget ubrugte. Et 
Blik paa Livet i Naturen vil vise os det umaadelige Omfang af Kjønslivets 
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Betydning og Virkninger.” (Ribbing, 1889:6-7). 
 

Ribbing sagde, at evolutionslæren viser, at driften i mennesket bidrager med gode ting, 

hvis det er rettet mod det modsatte køn, og at vi ved at se på naturen, kan se det omfang, 

kønslivet har. I et stykke undervisningsmateriale om kønssygdomme fra 1906, rettet 

mod lærere af børn i de store klasser, knyttede skoleinspektør U.H. Wøldike også an til 

Darwin. Wøldike beskrev menneskets seksualitet således: 

 

”Mennesket er undergivet de samme Love for sin Tilværelse som ethvert 
Dyr, Mennesket er – fysiologisk set – et Dyr, og de Fænomener og Forhold, 
som er knyttet til og er en Betingelse for Dyrets Tilværelse, har i fuldeste 
Maal ogsaa deres Gyldighed for Menneskets Vedkommende. Som det da 
gaar med Aandedræt, Blodomløb, Fordøjelse etc., kort sagt med alle de 
Virksomheder, som tilsigter Livets Vedligeholdelse, saaledes ogsaa med det 
Forhold, som tilsigter Slægtens fortsatte Bestaaen gennem en Række Indivi-
der i fortsat Rækkefølge, altsaa Forplantningen. Mennesket maa forplante 
sig, maa parres.” (Wøldike, 1906:9).  

 

Darwins indflydelse udtryktes i sammenligningen af mennesker med dyr, hvor det på-

pegedes, at de er ens, når det kommer til kroppen og dens drifter. En diskurs om det 

naturlige i, at mand og kvinde må og skal parre sig for at føre slægten videre, kommer 

her til udtryk. Dermed var det også naturligt, at man fandt sin mage i det modsatte køn, 

hvilket var en elementær naturdrift:  

 

”Forholdet mellem Mand og Kvinde kan ganske vist i det hele og store 
jævnføres Forholdet mellem Han og Hun i Dyreverdenen, for det Fysiolo-
gisk set beror paa det samme, nemlig Kønsdriften, en elementær Naturdrift 
[…].” (Wøldike, 1906:10). 

 

Wøldike så altså kønsdriften som noget naturligt mellem mand og kvinde, han mente, at 

det ”aldeles ikke [er] nogen abnormt eller syndigt” (Wøldike, 1906:9). Reproduktion og 

slægtens videreførelse ansås altså stadig som det naturlige i perioden trods bruddet med 

den kristne moral. Det blev den styrende diskurs for, hvad der sås som henholdsvis en 

naturlig og pervers kønsdrift altså imellem normal og afvigende seksualitet.  

 

1800- og 1900-tallet kan med det rationale kaldes ”formeringens tidsalder” (Foucault, 

1994:46), hvor ”det legitime, avlende par bliver lov” (Foucault, 1994:15). Det er dog 
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ikke ensbetydende med, at man bare kan sprede sin sæd eller sine ben, som det passer 

én: ”[…] Kønsdriftens Tilfredsstillelse [skal ske] af regelmæssig Vej (Ægteskabet) […]” 

(Wøldike, 1906:11). Kønsforholdet skulle altså stadig udleves i ægteskab. Ægteskabet 

mellem mand og kvinde var på den måde stadig normen for kønsforholdet, der nu ”ten-

derer henimod at fungere normativt […]” (Foucault, 1994:48). 

 

Psykoseksuelle perversioner 

I 1886 udgav den tyske psykiater Richard von Krafft-Ebing værket ”Psychopathia 

Sexualis”, hvor han klassificerede forskellige seksuelle perversioner. Klassifikationen af 

seksuelle afvigelser var den videnskabelige diskurs praksisform, der producerede sand 

viden om kønnet ved at ”udarbejde det uendelige register over [samfundets] lystfølel-

ser” (Foucault, 1994:72). Krafft-Ebing viser en psykopatologisk klassificering, hvor en 

person er tiltrukket af barnet grundet en psykoseksuel perversion eller som han også 

kalder det; pædophilia erotica (Krafft-Ebing, 1886:555). I den danske videnskabelige 

diskursformation optrådte begrebet pædophilia erotica ikke i hverken litteratur eller 

forskning i denne periode, og som det vil bemærkes senere i genealogien, er det ikke før 

næsten 100 år senere, at betegnelsen den pædofile får sit egentlige gennembrud i Dan-

mark.  

 

I Danmark knyttede man an til Krafft-Ebings betragtning, men under betegnelsen pæde-

rasti. Ribbing havde i sine foredrag i 1889 et afsnit om ”[…] Kjønsdriftens Aberratio-

ner, nogle Udskeielser af yderst modbydelig Art, [som] uagtet Omtalen og Beskrivelsen 

af dem gjøre et meget uhyggeligt Indtryk” (Ribbing, 1889:126). Den kønslige aberration 

blev kaldt pervers (Ribbing, 1889:126). Det var en last, en unaturlig drift, som typisk 

betegnedes pæderasti (Ribbing, 1889:126-127). I forklaringen af dette refereredes både 

implicit og eksplicit til Krafft-Ebing om pæderaster, der søger tilfredsstillelse hos børn, 

idet Ribbing citerede ham: 

 

”En anden Kategori af Pæderastiens Dyrkere udgjøres af gamle Vellystnin-
ge, som, overmætte af normal Kjønsnydelse, i hin finde et Middel til at op-
ildne deres Attraa. Dermed ophjælpe de for en Tid deres legemligt og sjæle-
ligt dybt sunkne Potens. Denne Slags Pæderaster ere de farligste for Sam-
fundet, eftersom de ofte jage efter Drenge og fordærve disse paa Legeme og 
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Sjæl.” (Krafft-Ebing i Ribbing, 1889:130). 
 

Perversitet, altså unaturlig kønsdrift, blev det seksuelle forhold eller aktivitet, der strakte 

sig ud over forholdet mellem mand og kvinde, og udover ægteskabet. Særligt pædera-

ster blev, som udsagnet fra Ribbing viser, set som perverse, og de farligste af dem, var 

de, som rettede deres attrå mod børn. Krafft-Ebing og Ribbing manifesterede den viden-

skabelige diskurs i en klassificerende og kategoriserende tilgang til seksuelle perversio-

ner. Perversitet blev objekt for analyse, og pæderasterne inddeltes i forskellige underka-

tegorier af aberrationer. Betegnelsen pæderast som værende farlig fordi han jager dren-

ge, kan virke genkendeligt i forhold til den pædofile, der i dag også betragtes som farlig, 

hvilket også fremvises i Kapitel 6: Starten på panikken.  

 

En moraliserende videnskab 

Den videnskabelige diskurs om kønsforholdet prægede opfattelsen af seksuelle perver-

sioner og fik indflydelse i Danmark. Igennem de videnskabelige kategoriseringer for-

medes det normale kønsforhold og dermed også en moral. På trods af at kønsforhold 

blev underlagt en videnskabelig diskurs, var der altså stadig en moraliserende tilgang til 

kønnet og perversioner. Det normale rykkede sig nemlig ikke, idet det stadig, ligesom i 

den kristne moralske diskurs, var forholdet mellem mand og kvinde, der ansås som det 

korrekte kønsforhold: ”[…] Kønsforholdet hos Mennesket, Forholdet mellem Mand og 

Kvinde […]” (Wøldike, 1906:10).  

 

I stedet for en kristen moral, blev det nu til en form for videnskabelig moral. Med det 

menes, at videnskaben ligeledes var moraliserende om kønsforholdet. Det amoralske i 

den videnskabelige diskurs var dét som afveg fra det normale, hvilket eksempelvis ses i 

den måde, Krafft-Ebing knyttede perversioner og moral sammen: 

 

”The term violation [of sexually immature individuals under fourteen years 
of age], in the legal sense of the word, comprehends the most horrible per-
versions and acts, which are possible only to a man who is slave to lust and 
morally weak, and, as is usually the case lacking in sexually power.” 
(Krafft-Ebing, 1886:552). 
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Krafft-Ebing så seksuelle ovegreb på børn som en perversion og dermed en moralsk 

svaghed. Måden, hvorpå kønsforholdet blev håndteret, var dermed under forandring i 

perioden og perversioner var blevet kategoriseret gennem videnskabernes objektivering 

af kønnet og kønsforholdet. Overgangen fra en kristen til en videnskabelig diskurs, der 

styrede korrekt kønssædelighed, betød ikke, at moral forsvandt, blot at den skiftede til-

knytning. 

 

Opsamling 

I dette kapitel har vi vist, at seksuelle overgreb på børn er gået fra at være en synd til at 

være en perversion. Den kristne moralske diskurs om det korrekte kønsforhold domine-

rede Danmark indtil slutningen af 1800-tallet. Her var kønsforholdet et anliggende kun 

mellem en mand og hans kone, og intet andet seksuelt forhold, der måtte indledes, kun-

ne accepteres som værende moralsk forsvarligt. Dette ville være en synd. Lovgivningen 

var indrettet således, at man straffede for utugt med pigebørn, men med henblik på at 

værne om ægteskabets ukrænkelighed, frem for at beskytte barnet.  

 

Mod slutningen af 1800-tallet ændrede dette sig dog. Hvor før den kristne diskurs om 

det moralsk korrekte og forkastelige dominerede, skete der nemlig en fremkomst af en 

ny opfattelse af kønsforholdet som værende naturligt eller unaturligt, hvordan der blev 

talt om det naturlige kønsforhold. Forandringen ses i, hvordan forholdet mellem man-

den og kvinden konstitueres gennem en videnskabelig diskurs og ikke gennem en kri-

sten diskurs. Fra at være et moralsk anliggende, blev der med forskere som Krafft-Ebing 

og Darwin introduceret en videnskabelig tilgang til kønnet. For Darwin blev naturen en 

autoritet, hvor man kunne skelne mellem unaturligt og naturligt, når det kom til køns-

forholdet. Forholdet mellem en mand og kvinde der kunne få børn og reproducere arten, 

var det naturlige. Krafft-Ebing kategoriserede og klassificerede psykoseksuelle perver-

sioner og gjorde på den måde kønnet til en analysekategori. Den videnskabelige diskurs 

havde en ny tilgang til kønsforholdet, men videnskaben var også moraliserende, som i 

den kristne diskurs. Kønsforholdet mellem mand og kvinde blev nemlig stadig anset 

som værende det korrekte, og det moralsk forkastelige var alle kønsforhold, der stred 

mod dette. 
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Før var alt en forbrydelse, og deraf perversion, når ægteskabets krænkedes. Med klassi-

fikationer og kategoriseringer af seksuelle perversioner, brydes der med at al seksuel 

adfærd, der ikke er mellem mand og kvinde, er en krænkelse af ægteskabets hellighed. 

Man kan sige, at ”det sjette buds område splittes langsomt op” (Foucault, 1994:48). 

Denne nye videnskabelige diskurs bidrager til, at seksualitet blev opfattet som hen-

holdsvis normal eller pervers, hvilket betyder, at kønsforhold der ikke er mellem mand 

og kvinde går fra at være en synd til at være en perversion. Eller sagt på en anden måde: 

Man går fra at være synder til at være pervers.  
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Kapitel 2: Hjemmets funktion 
 

”[…] Børns Forhold i Hjemmet kan give anledning til Sædelighedsforbry-
delser […]” (Wachtmeister, 1948:50). 

 

I dette kapitel fokuseres der på arbejderklassen i starten af 1900-tallet frem til slutnin-

gen af 1950’erne, fordi seksuelle overgreb på børn her blev isoleret til de fattige hjem. I 

slummen hos arbejderklassen såedes roden til alt ondt, herunder også de seksuelle over-

greb på børn. Hjemmets opgave var at beskytte børnene fra dette, mens det samtidig 

også var stedet for mulige overgreb, hvilket gav hjemmet en dobbeltrolle i denne perio-

de. Kapitlet stiller skarpt på familien som den skyldige for seksuelle overgreb på børn, 

men senere også som den sikre bastion med husmoderen, som den centrale beskytter. 

Samtidig ser vi i kapitlet på bevægelsen fra stedliggørelsen af frygten i hjemmet til in-

stitutionerne med kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet. Kapitlet fokuserer derfor 

overordnet på en bevægelse i stedliggørelsen af seksuelle overgreb og hvordan husmo-

derens rolle over for børnene var under forandring.   

 

Perioden løber fra 1900-tallet til slutningen af 1950’erne.  
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Arbejderboligens dårskab og fordærv 
”[Boligforholdene] har en afgørende indflydelse på menneskenes livsførelse 
som helhed: familielivet, husførelse, hjemmearbejde af erhvervs- og uddan-
nelsesmæssig art, rekreation ved indendørs beskæftigelse og for adskillige 
såkaldt kulturelle foretagender, børnenes tilværelse og opdragelse, hvile og 
søvn, sexualliv m.v. Dårlige boligforhold viser sig ofte – og vel flest – ved 
følgerne af uheldige miljøbetingelser for en usund livsførelse, og de mest 
markante udslag heraf som alkoholisme, kriminalitet, veneriske sygdomme 
og lignende.” (Bonnevie, 1952:1739).  

 

Sådan skrev professor i hygiejne og socialmedicin Poul Bonnevie om virkning af arbej-

derboligen, hvor der i  arbejderkvartererne var grobund for fattigdom og alkoholisme. 

Karl Kristian Steincke, dansk jurist og politiker (Justitsminister fra 1924) mente, at der 

var en generel mangel på ansvarlighed og sædelighed hos arbejderne, hvilket blev syn-

ligt ved, at ”børneforbrydelserne og Kønssygdommene er i Stigen og fremfor alt de na-

turstridige former for Usædeligheden sammen med Nerve- og Sindssygdomme, et sikker 

tegn på Forfald” (K. K. Steincke, 1912:23). Det var dog ikke kun arbejderklassen som 

en overordnet kategori, der blev udpeget som stedet for usædelighed. Udpegelsen af 

selve hjemmet for arbejderklassen, nemlig arbejderboligerne, blev kategoriseret som 

stedet, hvor der foregik uhumske ting, der avlede ”naturstridige former for usædelig-

hed”, der ville resultere i forbrydelser mod børn (K. K. Steincke, 1912:23). 

 

Inden for hjemmets fire vægge 

Omkring 1920’erne begyndte man at sætte ord på, at seksuelle overgreb var placeret i 

hjemmet: ”Blodskam skyldes i almindelighed særlig dårlige økonomiske forhold, særlig 

boligforhold eller særlige forhold på landet på ensomt beliggende steder” (K. K. 

Steincke, 1924-1925: Sp. 4047). Der blev tegnet et billede af, hvordan de farlige, køns-

usædelige ting spirerede i arbejderklassens hjem og blandt fattige landfolk. Denne type 

af udsagn optræder i arkivet flere steder helt op til midten af 1900-tallet:   

 

”I Almindelighed begaas den Slags Forbrydelser i trange, overfyldte Lejlig-
heder, hvor Forældre og Børn og desuden ofte logerende sover tæt sammen-
trængt, ofte oven i Købet to i samme Seng. Tit er Børnene uægte, eller ogsaa 
er der Tale om Børn af Alkoholister eller Forbrydere; i Almindelighed bry-
der Forældrene sig meget lidt om, hvad Børnene tager sig til, lever i frit Æg-
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teskab eller er hjemfaldne til prostitution. Ofte er det enddog Faderen selv, 
som har voldtaget Barnet, eller ogsaa optræder Moderen som Koblerske. I 
de fleste tilfælde her er der Tale om sædeligt forsømte Børn.” (Wachtmei-
ster, 1948:49). 

 

Det seksuelle overgreb forblev i det usagte og blev blot beskrevet som dens slags for-

brydelser. Udsagnet kom fra Arvid Wachtmeister, forfatter til en bog om troværdighe-

den af børns vidneudsagn. Det uudtalte seksuelle overgreb knyttedes ikke blot til arbej-

derhjemmet. Diskursen udvidedes til, at man nu også så overgrebsmændene, som for-

færdelige mennesker, der var kriminelle og ligeglade med deres børn. Forbrydelsen 

kunne være begået af en logerende eller ofte af faderen. Fælles var, at det var inden for, 

hvad der burde være, hjemmets trygge rammer, men som var så overfyldte, at man måt-

te sove tæt sammen og oveni købet i samme seng. Moderen blev samtidig beskrevet 

som en tøjte, idet hun levede i et frit ægteskab eller med prostitution, og som kobler-

sken, der skabte forbindelsen mellem barnet og faderen.  

 

 Wachtmeister mente, at børn der kom fra sådanne forfærdelige vilkår var mere tilbøje-

lige til at blive udsat for seksuelle overgreb. Faktisk var de i konstant fare for overgreb 

med deres ”sociologiske, psykiske og biologiske Livsvilkaar” (Wachtmeister, 1948:48). 

Wachtmeister mente, at en stor del af sædelighedsforbrydelser mod børn og særligt de 

grove af dem skete ”i nært Sammenhæng med Barnets ugunstige sociale, sædelige og 

konstitutionelle Forhold” (Wachtmeister, 1948:49). Seksuelle overgreb på børn place-

redes altså i arbejderhjemmet og arbejderforældrene blev udpeget som dårlige, alkoholi-

serede og forbryderiske.  

 

Hjemmets indretning 

Hjemmet blev i perioden ikke kun udpeget som stedet for ”den slags forbrydelser” 

(Wachtmeister, 1948:49). Indretningen af hjemmet blev også fremhævet som vigtig for 

humør, sundhed og generel sindsstemning:  

 

”En lys og luftig Bolig er en vigtig Betingelse for Sundheden og har særlig 
Betydning for Nervesystemets Sundhed ved sin store Indflydelse paa Sinds-
stemningen. Derfor bør man ogsaa huske paa, at Møblerne er til for Menne-
skenes Skyld og ikke omvendt, og ikke udelukke Solens Straaler fra Værel-
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sernes Beboere af Hensyn til deres Møbler. Ogsaa Mangel paa frisk Luft i 
Værelserne virker direkte ind paa Humøret, og det er da navnlig i Sovevæ-
relserne, at man er udsat for daarlig Luft, idet der ikke bliver gaaet med Dø-
rene om Natten.” (Hallager, 1901:148). 

 

Opfattelsen var, at hvis man indrettede hjemmet på en god måde og luftede ud, ville 

dårskaben, der prægede denne type hjem, forsvinde helt. Denne opfattelse og tilgang til 

hjemmets indretning og dårligdom generelt prægede også måden, hvorpå man mente, at 

man kunne håndtere og styre på seksuelle overgreb på børn inden for hjemmets ramme. 

En tendens Foucault også definerede i Frankrig i midten af 1800-tallet. Her fremlæste 

han en række udsagn, som søger at styre på seksuelle overgreb i arbejderfamilierne ved 

at opdele og adskille familien, så forældre og børn sover hver for sig (Foucault, 

1999:270). Han beskriver, at der er en ”campaign against shared bedrooms, against 

parents and children, and children ’of a different sex’, sharing the same bed. […] So, 

there is no close physical contact and no mixing” (Foucault, 1999:270). Samme udvik-

ling ses i denne periode i Danmark, hvor indretning af hjemmet i denne periode blev en 

styrende praksis for, hvordan man skulle håndtere seksuelle overgreb på børn. En af 

måderne til håndteringen var ved at bruge sin ”sunde sans” i indretningen af hjemmet: 

 

”Vi må derfor benytte vor såkaldte ”sunde sans” vor ”sans for det sunde”, 
vor fornuftsmæssige rationalisering af den umiddelbare, følelsesmæssige 
indstilling til det naturlig og menneskelige. F.eks. kræve et særligt soverum, 
adskillelse af forældre og børn over en vis alder, af børn af forskelligt køn 
over en vis alder osv.” (Bonnevie, 1952:1740). 

 

Bonnevie påpegede med henvisning til det naturlige forhold, at en adskillelse af børn og 

voksne i soverum var fornuftigt. Der er heri en rationalisering af, at der potentielt kunne 

ske seksuelle overgreb i hjemmet, hvorfor man måtte adskille soveværelserne for børn 

og voksne, sådan at det blev sikret, at der ikke lagdes op til unaturlige relationer, altså 

seksuelle forhold mellem børn og voksne. 

 

Husmoderens centrale rolle  

Samtidig med at hjemmet blev gjort til stedet for seksuelle overgreb på børn, fremlæses 

i arkivet en anden diskurs om husmoderen. Hun blev udpeget som den centrale person i 
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hjemmet, der skulle skabe en god ramme for børnenes opvækst. Man ville ende i fattig-

dom og i værste fald i fængsel. Devisen var at ”igennem hendes orden skal der blive 

orden i verden” (Schmidt & Kristensen, 2004:135). Bag det lå truslen og frygten af, at 

hvis kvinden ikke var en god husmoder, og hvis familien ikke havde en sådan nøgleper-

son, så ville hjemmet falde helt sammen.  

 

”[Mødre bør huske på:] At give deres Børn en god Barndom, saaledes, at de altid sene-

re i Livet kan se tilbage paa den som den gladeste og lykkeligste Tid af deres Liv” (Hus 

og hjem, Husmoderens blad, 1912). Sådan skrev Husmoderforeningen i 1912 som det 

første punkt på listen: ”Hvad mødre bør huske på”. Også Emma Gad skrev i 1919, at en 

kvindes arbejde i hjemmet var ”at skabe en helligdom for sine børn ud af en række væ-

relser, en følelse, som er noget af det mest dybtgående i menneskets hjerter ganske uaf-

hængigt af de ydre kaar” (Gad, 1981:31). Det blev med udsagn som disse husmoderens 

opgave at gøre barndomshjemmet til den gladeste og lykkeligste tid og som en hellig-

dom for deres børn. Husmoderens rolle var at skabe ordentlighed, både i praktisk for-

stand med renlighed i hjemmet, men også i forhold til orden i overført forstand med 

social forståelse og opdragelse (Schmidt & Kristensen, 2004:129). 

Husmoderforeningen og Emma Gads udsagn indgik i en diskursiv formation, hvori 

husmoderen var den sikre kerne midt i arbejderklassens ellers uordentlige livsførelse og 

usædelige hjem. Husmoderen blev en beskytter for børnene, da hun med sin forvaltning 

af hjemmet skulle skabe en tryg og sikker opvækst, hvori der lå en beskyttelse af børne-

ne mod seksuelle overgreb, som ellers var forbundne med og placeret i hjemmet. Der-

med blev hjemmet også en bastion mod de farer, der lå udenfor hjemmet, såsom fra 

pæderaster og den smitte, de videreførte (se mere om pæderaster og smitte i Kapitel 3: 

Pæderasten og den lokkende mandsperson). Hermed fremlæses diskurser, der formede 

en dobbelthed omkring hjemmet. Den ene diskurs formede hjemmet som stedet for sek-

suelle overgreb på børn i de trange arbejderhjem. Den anden diskurs formede husmode-

ren som nøglepersonen, og som den trygge ramme for børnene med udgangspunkt i 

hjemmet. Hjemmet var derfor på én og samme tid konstrueret som et usikkert og et sik-

kert sted for børnene.  
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Frygten rykker væk fra hjemmet 

I slutningen af 1950’erne begyndte der at opstå en opmærksomhed på de følger, det 

kunne have, når familier overlod sine børn i andres varetægt, hvilket blev mere og mere 

normalt i dette årti grundet kvindefrigørelsen, der så småt begyndte at få kvinderne på 

arbejdsmarkedet. Stiftsprovst E. Pontoppidan Thyssen skrev i Kristeligt Dagblad om 

kvindernes nye rolle uden for hjemmet: 

 

”Kvindens stilling er gennem kvindeemancipationen undergaaet en total 
forandring. Fra at være henvist til livet i hjemmet, til hvad man kalder de 
kvindelige sysler med børn og husgerning, en side af livet, som i øvrigt har 
den største betydning for den daglige tilfredshed og lykke, er kvinden i dag 
stillet i direkte forhold til de mange opgaver, som berører samfundsliv, poli-
tik, kunst og videnskab.” (Thyssen, 1951).  

 

Kvindens rolle som husmoder og familiens nøgleperson blev udfordret med rollen som 

arbejder, og var altså i denne periode under forandring. Børnene begyndte  i stigende 

grad at blive overdraget til pasningsordninger. Overlæge Axel Tofte var en af dem, som 

anfægtede børnenes placering i forskellige typer af pasningsordninger. Han beskrev i en 

seksuel vejledning fra 1957 at:  

 

”Bestandigt hører lægen fra mødrene: ’Jeg har dog kun villet det bedste for 
barnet, dr. Doktor!’ – ’Ja, kære frue, De har sikkert villet det bedste, men 
har ikke gjort det bedste. De skulle ikke så ofte have sendt det i biografen; 
De skulle ikke have ladet det drive omkring med de halvvoksne nabobørn; 
mens De var på rejse, skulle De ikke have overgivet det til den noget tvivl-
somme bonne i flere uger og ikke ladet det sove i værelse sammen med 
hende.” (Tofte, 1957:260). 

 

Tofte påpegede, at problemer opstår, fordi børnene har været overladt til bonnen ved 

forældrenes fravær. I udsagnet er det også klart, at Tofte iagttager, at kvinderne begynd-

te at være bekymrede for, hvad der skete, når de ikke længere selv passede deres børn 

men overlod dem til andre.  

 

Der skete en forskydning i denne periode, hvor diskursen om frygt for seksuelle over-

greb på børn placeredes med centrum i pasningstilbud såsom den tvivlsomme bonne 

(Tofte, 1957:260) i modsætning til i hjemmet, som det blev påvist i dette kapitels be-
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gyndelse. I takt med at kvinderne bevægede sig væk fra hjemmets rammer og overlod 

børnene til en pasningsordning, rodfæstede diskursen om frygt sig i disse pasningstilbud 

som en stedliggørelse af frygten; frygten ved at overlade ansvaret til en institution, hvor 

man ikke vidste, hvad der skete med børnene. Det medførte et øget fokus på børnenes 

velvære, når moderen nu ikke var der til at beskytte dem.  

 

Denne frygt optræder gentagende gange i vores arkiv helt op til slutningen af 1990’erne 

med udsagn som: ”Nu foregår det i det offentlige rum – blandt dem vi som forældre i 

tryghed har overladt vores børn til” (Andreasen, 1999:7), hvor frygten konkret er om 

personalet i pasningsordninger, hvilket bliver vist yderligere i Kapitel 7: Håndteringen 

af den pædofile.  

 

Opsamling  

I dette kapitel blev arbejderboligen og det slette hjem stedliggørelsen af frygten for sek-

suelle ovegreb på børn. De seksuelle overgreb på børn kunne både være begået af fade-

ren eller fra fremmede logerende, mens moderen fungerede som koblersken. Altså både 

en latent fare i faderen og i en udefrakommende, der fik plads i hjemmet. Overgrebet 

manifesterede sig i hjemmet, hvorfor indretningen blev en styrende praksis, der skulle 

virke præventivt for, at overgrebene ikke ville finde sted. Arbejderhjemmets trange kår 

med små og mørke soverum, hvor hele familier lå sammen, blev nemlig udpeget som en 

af årsagerne til, at seksuelle overgreb på børn fandt sted. I forholdet mellem forældre og 

børn skjulte der sig en risiko for et seksuelt overgreb, hvis de lå for tæt sammen i sove-

værelserne. Derfor ville man ’lufte’ hjemmene ud og skabe orden ved at indrette det 

med adskilte soveværelser. På den måde blev hjemmet i sin materialitet den styrende 

diskurs for, hvordan seksuelle overgreb på børn blev iagttaget, og hvordan det blev for-

søgt styret gennem hjemmets indretning.  

 

En anden tilstedeværende diskurs i perioden handlede om det trygge hjem. Husmoderen 

blev en styrende installation, der skulle skabe orden og tryghed, for derved at beskytte 

børnene fra seksuelle ovegreb. Da husmoderen blev opløst og ændret til at være en ar-

bejdende kvinde, manglede børnene nu et sted at blive passet. Der opstod med det en 
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frygt for, hvad der kunne ske med børnene, når nu de blev passet ude af hjemmet og i 

andres varetægt. Frygten rykkede sig altså fra hjemmet til det, der var udenfor; pas-

ningsordninger. Den pædofile som betegnelse optræder endnu ikke konsistent i vores 

arkiv, men der var et begyndende fokus på at beskytte børnene både hjemme og i pas-

ningsordninger efter husmoderens udvikling til udearbejdende. Frygten var dermed 

endnu ikke manifesteret i den pædofile, men i stedliggørelsen af seksuelle ovegreb på 

børn.  

 

Denne periode var altså præget af at have fokus på hjemmets funktion i form af at være 

stedet for overgreb og samtidig den beskyttende bastion. Perioden var samtidig præget 

af et fokus på moderens rolle, som her var under forandring. Man talte endnu ikke om 

den pædofile, men derimod om, hvordan særlig indretning af hjemmet foranledigede 

usædeligt kønsliv i familierne.   
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Kapitel 3: Pæderasten og den lokkende mandsperson 
 

”Endelig er der en meget lille Gruppe homoseksuelle, som Samfundet maa 
værge sig imod, nemlig dem, hvis seksuelle Drifter er rettet mod Børn.” 
(Kasa & Inghe, 1934:66). 

 

I dette kapitel vil det blive fremvist, hvordan overgrebsmanden for seksuelle overgreb 

på børn blev subjektiveret som en særlig afart af den homoseksuelle, nemlig pædera-

sten. Diskurserne herom genkendes fra Kapitel 1: Fra synder til pervers og videreføres i 

dette kapitel. Homoseksualitet undergik i denne periode et skift fra at være ulovligt til 

lovligt, men i begge henseender blev det anset som farligt, fordi det kunne overføres til 

børn. Diskursen om de farlige pæderaster fra Kapitel 1: Fra synder til pervers optræder 

også i denne periode. Samtidig begynder kilderne i arkivet at skabe en diskursiv forma-

tion om seksuelle overgreb på børn, hvilket viser, at der er en stigende opmærksomhed 

herom. Det vil blive vist, hvordan man begynder at sætte fokus på, at mødre og lærerin-

der må oplyse børnene om ’den lokkende mand’, så børnene ved, at han eksisterer.  

 

Perioden løber fra starten af 1900-tallet indtil slutningen af 1950’erne.  
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Perverse pæderaster 

Betegnelsen pædofili var endnu ikke slået igennem i offentligheden. Derimod talte man 

om en afart af homoseksualitet, som i sig selv var en ”sexuel abnormitet” (Nyström, 

1905:54). Da homoseksualitet efterhånden blev accepteret og lovliggjort med Borgerlig 

Straffelov af 1930 (Krabbe, 1930: § 225) var der alligevel stadig en afart af homoseksu-

aliteten, man ikke brød sig om: 

 

”Endelig er der en meget lille Gruppe homoseksuelle, som Samfundet maa 
værge sig imod, nemlig dem, hvis seksuelle Drifter er rettet mod Børn. De 
bør tages under sagkyndig Behandling saa tidligt som muligt, for at man kan 
faa Lejlighed til at prøve paa at ændre deres seksuelle Indstilling.” (Kasa & 
Inghe, 1934:66). 

 

Homoseksualitet i sig selv blev beskrevet som enten medfødt eller erhvervet også efter, 

det var blevet lovliggjort (Kasa & Inghe, 1934). Var homoseksualiteten medfødt, sås det 

som en ”ejendommelighed” såsom farveblindehed, men ikke som sygelig (Kasa & Ing-

he, 1934:65), hvorimod den erhvervede var en ”sygelig forstyrrelse i udviklingen, der 

ligger bagved, og der være det berettiget at tale om Sygdom” (Kasa & Inghe, 1934:65). 

Måden hvorpå den sygelige homoseksualitet blev erhvervet var via ydre forhold i op-

væksten, såsom sociale og økonomiske forhold for hjem og opvækst og i ”barnets første 

seksuelle Oplevelser” (Kasa & Inghe, 1934:64), altså hvor den sygelige homoseksualitet 

blev overført fra én person til en anden, hvorfor pæderaster var uønskede i nærheden af 

børn.  

 

Homoseksualiteten havde, om end den blev anset som værende accepteret eller ej, i 

denne periode en iboende afart i form af pæderasti, som kunne indebære seksuelle over-

greb på børn. Både fordi nogle mænd søgte tilfredsstillelse hos særligt drenge og fordi 

man betragtede det som en tilstand, der kunne erhverves, gennem opvækst og de første 

seksuelle oplevelser. Homoseksualiteten blev anset som farlig, fordi den kunne smitte 

børn til at blive homoseksuelle og fordærve dem (Schmidt & Kristensen, 2004:87). Ud-

sagnene herom subjektiverer overgrebsmanden som en farlig afart af homoseksuelle, 

der kan smitte og skade børn. 
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Advarsel mod den lokkende mand  

I starten af 1900-tallet blev det inden for hjemmet mødrenes opgave at oplyse børnene 

om kønslivet: ”[…] det [er] da alene Hjemmene, Mødrene, som skal paatage sig Børne-

nes Opdragelse i det vanskelige seksuelle Spørgsmål, kun i Undtagelsestilfældene Sko-

len” (Lorentzen, 1914:13). Det var et vanskeligt emne, og derfor også vanskeligt at af-

gøre, hvor meget oplysning børn skulle have, og hvorvidt det også var en opgave, sko-

len skulle tage på sig (se eksempelvis (Lange, 1909; Lorentzen, 1914; Panduro, 1913; 

Wøldike, 1906)). I sin vejledning om det seksuelle spørgsmål for mødre og lærerinder 

skrev Elna Panduro i 1913:  

 

”Det kan hænde, at en saadan Mandsperson overfalder Smaapiger eller 
voksne Kvinder og slæber dem hen paa et ensomt Sted for at mishandle dem 
og med Magt tvinge dem til Samleje. Dette Ord betyder, brugt hos Menne-
skene, det samme som det vi hos Dyrene kaldte Parring. Denne Forbrydelse 
kalder man Voldtægt, og det er en af de værste og mest afskyelige Forbry-
delser, fordi den altid gaar ud over de svage og forsvarsløse, og fordi den 
gør det Menneske, Forbrydelsen gaar ud over, til en ulykkelig og fortvivlet 
Skabning.” (Panduro, 1913:35). 

 

I udsagnet er det ikke smitten fra homoseksuelle, man frygter. I stedet var det en 

mandsperson, ligesom det også er småpiger, der er udsatte for voldtægt, og ikke drenge. 

Det er her ikke diskursen om den farlige homoseksuelle smitte, der er på spil, men sna-

rere en generel fare ved visse mænd. Det sættes heller ikke i direkte relation med pædo-

fili, men med voldtægt, og det seksuelle overgreb ligestilles på den måde på tværs af 

alder og betragtes som forfærdeligt, uanset om det overgår en pige eller en voksen kvin-

de. Først senere sættes der direkte ord på denne adskillelse som genkendes i dag i relati-

on til seksuel opdragelse over for børn: 

 

”Særlig farlige er de Individer, hvis Kønsbegær er rettet mod Børn (Pedofi-
li3). Man maa derfor forklare Børnene, at de ”rare Mænd”, som strejfer om 
paa Legepladser og i Parker, hvor de prøver at gøre sig Venner med de smaa 
ved Hjælp af Karameller og andre Godter, kan være farlige. Under in-

                                                
3 Ordet Pedofili som vi i dag kender som pædofili anvendes her i parentes. Det er dog fuldstæn-
dig enestående for kilderne i arkivet. Betegnelsen er altså ikke noget, der knyttes an til eller 
indgår i diskursive formationer med andre udsagn, hvorfor vi ikke har valgt at inddrage det ana-
lytisk i genealogien.  
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tetsomhelst Paaskud, hverken Gaver eller Løfter herom, maa Børnene lade 
sig lokke til at følge med den Slags ukendte Personer.” (Borg, 1945:57). 
 
Og 
 
”Allerede tidligt, helst allerede i de mindste Klasser, maa Børnene af Foræl-
dre og Lærere, advares mod at give sig i Lag med ukendte Personer, saale-
des som det ovenfor er omtalt. Nogen virkelig Motivering for dette kan man 
ganske vist ikke give paa et saa tidligt Stadium, men Advarslen bør ikke de-
sto mindre indskærpes nøje. I den egentlige Folkeskole bør nogen Under-
visning om de seksuelle Abnormiteter som Regel ikke forekomme, med 
mindre specielle Forhold gør det nødvendigt, at man kommer ind paa dette 
Emne eller en enkelt Del deraf; det kan midlertidigt være nødvendigt ved 
passende Lejlighed at gentage den ovenfor nævnte Advarsel. Derimod bør 
man i Fortsættelsesskolen give nogen Oplysning om i det mindste de seksu-
elle Abnormiteter, som det desværre er sandsynligt, at de unge paa en eller 
anden Maade kommer i Berøring med ude i Livet.” (Borg, 1945:57). 

 

Borg beskriver altså her, at der må oplyses om seksuel abnormitet og advares imod den. 

Både forældre og lærere skal advare børnene mod fremmede mænd, der lokker. Ligele-

des bruges betegnelsen børnelokker, som læseren vil genkende fra nyere tid, ikke end-

nu, men til forskel ser vi her en tendens til en diskursiv formation, hvor der begyndte at 

dukke udsagn op, der kredser om den lokkende mand. Også Axel Tofte italesatte den 

lokkende mand i håndbogen Seksuel Hygiejne, dog en del år senere, nemlig i slutningen 

af 1950’erne (Tofte, 1957). Han beskrev blandt andet, hvordan det sker, at mænd begår 

seksuelle overgreb på børn, men at det som udgangspunkt blot handler om exhibitio-

nisme. I nogle tilfælde mente de, at der dog kunne ske fysisk eller psykisk skade på 

børnene og man skulle derfor vedblive at oplyse forældre om at lære deres børn ikke at 

gå med fremmede, ”hvad enten disse [mænd] tilbyder dem [børnene] chokolade, penge 

eller dukker” (Tofte, 1957:210). Ej heller her optrådte betegnelsen børnelokker, men 

mange af de udsagn, vi er stødt på i perioden, kredser altså om betegnelsen, som senere 

i arkivet dukker op under betegnelsen børnelokker. Perioden er derfor karakteriseret af 

en stigende opmærksomhed om den lokkende mand, som kan gøre seksuel skade på 

børnene, og dette må børnene oplyses om i begrænset mængde af moderen og lærerin-

derne.  
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Opsamling 

Dette nedslagspunkt har vist, at overgrebsmanden sås som en pæderast, hvor den homo-

seksuelle interesse var rettet mod drengebørn. Drengebørnene kunne blive smittet af 

pæderasterne med deres seksualitet, da man så homoseksualiteten som enten medfødt 

eller erhvervet. Den erhvervede homoseksualitet blev set som farlig blandt befolknin-

gen, da det fordærvede drengebørnene. Lovliggørelsen af homoseksualitet i 1930 æn-

drede ikke ved opfattelsen af, at seksuelle overgreb på børn blandt andet blev begået af 

homoseksuelle mænd med interesse for drengebørn.   

 

Samtidig med dette ser vi, at der begyndte at være tegn på en diskursiv formation om 

børnelokkeren. Denne betegnelse var endnu ikke taget i brug, men man talte om, at 

mandspersonen kunne lokke børn med bolsjer og lignende. Mødre og lærerinder skulle 

derfor begynde at oplyse børnene om denne farlige mandsperson, der lurede på lege-

pladserne rundt om i landet.  

 

Perioden var altså karakteriseret af, at der begyndte at være et fokus på den seksuelle 

fare for børnene. Overgrebsmanden var i periodens begyndelse betegnet som en homo-

seksuel med særlig interesse for børn, en pæderast, og senere den lokkende mandsper-

son, der lå på lur i legepladsens skjul.  
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Kapitel 4: Barnet som et seksuelt væsen  
 

”Tidligere mente man, at børn ikke har seksuelle følelser og drifter. Nu ved 
vi på grundlag af talrige undersøgelser og iagttagelser, at denne antagelse 
ikke lader sig opretholde.” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:11). 

 

I slutningen af 1940’erne og starten af 1950’erne blev børns seksualitet gjort til objekt 

for forskning, og der blev produceret ny viden herom. Særligt var to omfattende under-

søgelser udarbejdet af den amerikanske professor Alfred Kinsey med til at gøre barnets 

seksualitet til et vidensobjekt. Den nye viden om seksualitet, som Kinsey skabte, gav 

taleposition til en række personer, herunder fortalere for seksuelle forhold mellem børn 

og voksne. I dette kapitel vil det derfor blive vist, hvordan Kinseys arbejde var med til 

at rykke ved den måde, man forstod børn i forhold til seksualitet, og hvordan dette har 

været en mulighedsbetingelse for måden at tale om børn og seksualitet i dag ved både 

eksplicit at bekræfte og videreføre Kinseys resultater og ved implicit at referere hertil.  

 

Perioden løber fra slutningen af 1940’erne og op til i dag. 
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Børn kan få orgasmer  

Alfred Kinsey udgav i henholdsvis 1948 og 1953 to bøger om seksualitet hos manden 

og kvinden. Bøgerne ”Sexual Behavior in the Human Male” i 1948 og ”Sexual Behavi-

or in the Human Female” i 1953, skabte debat og røre verden over. Også i Danmark, 

særligt idet Kinsey var den første forsker, der begav sig ud i at undersøge menneskets 

seksuelle adfærd og præferencer. Som Foucault påpeger, blev seksualitet en analyseka-

tegori, hvor klassificering og kategorisering blev mere udbredt (Foucault, 1994:33). 

Samme tendens opstår med Kinseys resultater, hvor kategorisering af normal seksuel 

adfærd blev udvidet, herunder barnets seksuelle udvikling og kapacitet. 

 

Et af de resultater, Kinsey påviste i sine undersøgelser, var, at børn kunne få orgasme på 

samme måde, som vi kender det fra voksnes seksualliv. I kapitlet ”Early Sexual Growth 

and Activity” behandlede han emnet børn og seksualitet (Kinsey, 1948), og her viste 

han gennem talrige undersøgelser, at børn kunne få orgasme på samme måde, som det 

sås hos voksne (Kinsey, 1948:178). Kinsey beskrev reaktionen på børnene, når de bliver 

stimulereret til klimaks således:   

 

”A fretful babe quiets down under the initial sexual stimulation, is distracted 
from other activities, begins rhythmic pelvic thrusts, becomes tense as cli-
max approaches, is thrown into convulsive action, often with violent arm 
and leg movements, sometimes weeping at the moment of climax. After 
climax the child loses erection quickly and subsides into the calm and peace 
that typically follows adult orgasm.” (Kinsey, 1948:177).  

 

Kinseys forsøg viste, at børnenes reaktioner var nærmest fuldstændig lig med voksnes 

reaktioner ved orgasmens indtrædelse. Kinseys resultater om børn og seksualitet havde 

ikke eksplicit været dominerende i de diskursive formationer for denne periode, men 

implicit blev det videreført flere steder i dansk kontekst. Dette understreges især med 

den måde, resultaterne om børns orgasmer blev videreført af andre personer, som satte 

resultaterne i sammenhæng med seksuelle forhold mellem voksne og børn. 
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Seksuel kontakt mellem børn og voksne 

At barnet kunne få orgasme blev et udsagn i en diskursiv formation, hvor den styrende 

diskurs var at barnet kunne nyde sex. Med dette fik de pædofile en taleposition, hvor de 

kunne argumentere for seksuelle forhold mellem børn og voksne, fordi børn kunne nyde 

sex. I  bogen ”Småbørn, kærlighed og sexdrift” fra 1971 refereredes der til videnskabe-

lig kategorisering af børns orgasme: 

 

”Man ved faktisk (efter amerikanske undersøgelser), at det seksuelle højde-
punkt eller orgasmen kan fremkaldes hos meget små børn af begge køn. 
Kinsey beskriver, at drengebørn på under et år reagerer over for berøring af 
kønsorganerne ved at foretage stødvise bevægelser med bækkenmusklerne, 
og hvis pirringen fortsættes, bliver barnets bevægelser hastigere og kulmine-
rer i en almindelig krampe, der fuldstændig minder om de krampetræknin-
ger, der er karakteristiske for klimaks hos de fleste voksne.” (Jette og Bent 
(pseudonymer), 1971:15).  

 

Nærmest ordret refereredes Kinsey implicit af Bent og Jette til at påvise, at børn kan få 

seksuel nydelse. Det blev brugt som et argument for, at berøring på børns kønsorganer 

kunne give samme beroligende og rare effekt hos barnet, som at pruste dem på maven 

(Jette og Bent (pseudonymer), 1971:14-15). Det blev her tydeligt, at den viden Kinsey 

skabte, også fik betydning i Danmark med et afsæt til at beskrive, hvordan seksuelle 

relationer mellem børn og voksne kan være positive. Ligeledes ses også en implicit re-

ference til Kinsey hos Pædofilgruppen4:  

 

”Tidligere mente man, at børn ikke har seksuelle følelser og drifter. Nu ved 
vi på grundlag af talrige undersøgelser og iagttagelser, at denne antagelse 
ikke lader sig opretholde. At børn også er seksuelle væsener er naturligvis 
ikke noget alibi for at voksne indlader sig med børn. Men ud fra vores viden 
herom burde det ikke komme som en overraskelse, at børn i deres behov for 
et nært forhold til en voksen ikke altid synes, at der er så stort et spring fra 
nær psykisk og legemlig kontakt i almindelighed til den form for kontakt, vi 
– ofte kunstigt – udskiller som en seksuel kontakt.” (Forfatterkollektivet 
Trobrianderne, 1986:11).  

 

                                                
4 Pædofilgruppen bliver beskrevet nærmere i Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita, men kort fortalt 
var det en forening for erklærede pædofile, der arbejdede for legitimering af seksuelle forhold 
mellem børn og voksne. 
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Den implicitte reference til Kinseys arbejde ligger i ”de talrige undersøgelser og iagtta-

gelser [...]” som viste, at børn kunne få orgasme. På denne måde blev det tydeliggjort, at 

den viden som Kinsey skabte, genererede nye diskurser om børn og seksualitet. Det er 

værd at bemærke, at perioden for dette kapitel var omkranset af en række historiske 

begivenheder, som satte seksualitet på dagsordenen, eksempelvis med ungdomsoprøret 

og pornografiens lovliggørelse. Det var derfor ikke ude af trit med tiden, at man under-

søgte seksualitet på nye måder. Ikke desto mindre er nedslagspunktet unikt i den for-

stand, at ingen før Kinsey på samme måde havde undersøgt børns seksualitet. At børn 

har en seksualitet, som på visse områder minder om de voksnes, eksempelvis med mu-

ligheden for at få orgasme, blev her videnskabeligt bevist. Det var dog først senere hen, 

at det blev optaget i den bredere forskning, litteratur og offentlighed, som det bliver vist 

i Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita. 

 

I Kapitel 1: Fra synder til pervers blev det slået an, at seksualitet blev objekt for analyse,  

klassificering og kategorisering, særligt i forhold til perversioner. Samme bevægelse 

kan fremlæses i denne periode, blot hvor barnets seksualitet ikke holdes nede og benæg-

tes, men forsøges bevist ved videnskabelige forsøg; Kan børn få orgasme? I Kinseys 

forsøg var svaret ja. Børns seksualitet blev på den måde gjort til objekt for analyse. 

Børn blev her sat i position som seksuelle væsener, hvilket brød med den forståelse, der 

blev fremvist i de to foregående kapitler, hvor det blandt andet blev beskrevet, at ”det er 

Abnormt, at en Yngling paa 12-14 aar hjemsøges af erotiske fantasier” (Ribbing, 

1889:17).  

 

Den barnlige seksualitet 

Det anerkendes i dag, at børn har en seksualitet. Dog pointeres det igen og igen i diverse 

rapporter og artikler om børns seksualitet i nutiden, at det er vigtigt, at der skelnes mel-

lem børns og voksnes seksualitet. De to er nemlig ikke det samme og må ikke blandes: 

”Alle bittesmå babyer er født med en seksualitet. Men den må aldrig for-
veksles med den voksne seksualitet. Forskellen på barnlig og voksen sek-
sualitet er først og fremmest, at den barnlige er ubevidst. […] erkendelsen 
kommer normalt først i løbet af præpuberteten.” (Stevnhøj & Landsorgani-
sationen Børns Vilkår, 2008:7). 
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På den måde var de pædofiles diskurs og brugen af barnets seksualitet som legitimation 

for sex med børn blevet udvandet, og diskursen, om at børns seksualitet ikke kan sam-

menlignes direkte med voksne, har overtaget. Der fremlæses her dermed et brud med 

den diskurs, der var i perioden om barnet som et seksuelt væsen. Det ses særligt i dis-

tinktionen mellem barne- og voksenseksualitet op: 

 

”Der, hvor den neutrale tilgang til materialet glipper, er i min underliggende 
forståelse af, at børn ikke bør bruges til voksensex, men skal have lov at ud-
vikle sig til voksne seksuelle individer gennem diverse stadier af barnesek-
sualitet. Min præmis er altså, at børn er seksuelle væsener, men at deres sek-
sualitet bør komme til udfoldelse på deres egne betingelser, ikke som gen-
stand for voksnes tilfredsstillelse.” (Grothe Nielsen, 2011:14). 

 

Her ser vi altså, at der i dag nævnes, at børnenes seksualitet er markant anderledes end 

voksnes. En distinktion Kinsey ikke selv drog dengang. Som det er blevet nævnt sam-

menholdt han børns og voksnes seksualitet, hvilket han også er blevet kritiseret for. 

Kinsey er sidenhen blevet underlagt nutidens diskurser om seksuelle overgreb på børn, 

hvorfor han er blevet kritiseret for at være fortaler for normalisering af pædofili, og at 

forhold mellem børn og voksne kan få begge parter til at udnytte deres fulde seksuelle 

potentiale. Desuden anklages han for at have begået seksuelt overgreb på de børn, han 

undersøgte, fordi de voksne stimulerede børnene i forsøgene (Lyngholm, 2005). Kinsey 

blandede altså det, man i dag mener er og bør være forskellige og adskilte former for 

seksualitet.  

 

Opsamling 

I denne periode sås det, at barnets seksualitet blev gjort til et objekt for viden. Alfred 

Kinsey udgav i 1948 et omfattende studie, der gennem en række forsøg blandt andet 

dokumenterede, at børn kan få orgasme. Dette knyttede man an til i Danmark ved at 

personer, eksplicit eller implicit, refererede til den nye viden. Resultaterne skabte tale-

position til fortalere for seksuelle forhold mellem børn og voksne. Deres udsagn knytte-

de sig til Kinseys resultater, som blev re-artikuleret i kontekster, hvor resultaterne blev 

anvendt som argument for, at når børn var seksuelle væsener, kunne de også indgå i 
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seksuelle forhold. Dette blev altså en måde at legitimere seksuelle relationer mellem 

voksne og børn.  

 

I dag refereres der implicit til Kinseys resultater, idet man anerkender, at børn har en 

seksualitet, og at de kan få orgasme. Dog fremhæves et skel mellem barnets og den 

voksnes seksualitet, hvor det pointeres, at barnets seksualitet er ubevidst og altså ikke 

kan blandes sammen med den voksnes. Kinseys fremstilling af børns seksualitet som 

lignende voksnes blev derfor udgrænset, og der videreføres en diskurs om, at barnets 

seksualitet er anderledes end voksnes. Skellet mellem voksnes og børns seksualitet er 

konstituerende for pædofili ved, at uden dette skel ville fænomenet pædofili ikke eksi-

stere. At der sættes et skel er netop med til at understrege, at en sammenblanding af de 

to er forkert og har konsekvenser for barnet. I dag er den diskursive praksis altså, at 

børns og voksnes seksualitet skal adskilles, hvilket retrospektivt har ført til en kritik af 

Kinseys forskningsmetode. I dag virker det helt fremmed, at man undersøgte børns mu-

lighed for orgasme ved at stimulere dem til dette. Ikke desto mindre har Kinseys resulta-

ter fra dengang været konstituerende for, at vi i dag anerkender, at børn har en seksuali-

tet.  
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Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita 
 

”[Hvem] ville kalde sin datter Lolita? Eller dreng for Adolf? Lolita er ikke 

noget, man hedder. En Lolita er noget, man er.” (Rebensdorff, 2008). 

 

Dette kapitel vil vise en periode, der havde fokus på, at børn måske ikke er så uskyldige, 

som ellers var den gængse opfattelse i de tidligere nedslagspunkter. Lolita-betegnelsen 

dukkede op med udgivelsen af Vladimir Nabokovs roman og udviklede sig til at beskrive 

forførende piger. Med det skete en sammenblanding af vidensformerne litteratur, psyki-

atri og retssystem. Der opstod også en konkret organisering af børnelokkere, der ønskede 

at legitimere seksuelle forhold mellem børn og voksne og fremhævede det frivillige 

kærlighedsforhold. Lolitaerne blev det styrende element i diskursen om børn og seksuelle 

forhold til voksne.  

 

Denne periode løber fra slutningen af 1950’erne op til i dag.   
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Nabokovs ”Lolita” 

Lolita kan spores som en del af ophavet til diskursen om, at børn er seksuelt forførende. 

Lolita-betegnelsen stammer tilbage fra 1955, da Vladimir Nabokov udgav romanen 

”Lolita”. Da den udkom i Danmark i 1957 advarede forfatter Tom Kristensen i sin an-

meldelse af romanen: ”[…] man maa ikke læse denne roman alt for naivt. Der er dob-

beltbund i den” (T. M. Winther, 2014). Romanen ”Lolita” kan, som Kristensen påpege-

de, fortolkes på flere forskellige måder: Både som selvbiografisk, som en samfundskri-

tik af, at mænd ikke bliver stoppet i deres seksuelle forhold til børn, at barnet er et offer 

for en desillusioneret børnelokker og som en skildring af Lolita, der nyder, opfordrer og 

lokker til det seksuelle forhold. De mange fortolkninger er det, der ligger til grund for 

det mulighedsrum, der blev skabt om Lolita, og diskursen om hende, som den forføren-

de lille pige videreføres og genkendes i dag.  

 

Det på trods af, at Nabokov selv slet ikke intenderede hende sådan. Nabokov selv har 

sagt om romanen, at den var en kritik over seksuelt misbrug af børn og at Lolita var et 

overset offer. Lektor ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet Erik 

Svendsen sagde om brugen af Lolita-betegnelsen: ”[…] det er absurd, at navnet Lolita 

bliver ikonisk udtryk for det pædofile som lyst, for det har fandeme ikke noget med ro-

manen at gøre” (T. M. Winther, 2014). Han tilføjede, at begreber som Lolita-dukke og 

Lolita-luder ”står i modsætning til Nabokovs Lolita” (T. M. Winther, 2014). Som nævnt 

i analysestrategien er intentionen for diskursens skabelse og viderebringen ligegyldig. 

Udsagnene har skabt formationer om det  og det vises tydeligt i brugen af benævnelsen 

af Lolita i dag. I det daglige er det derfor den videreførte Lolita-betegnelse om den lok-

kende pige og ikke offeret, der er selvfølgeliggjort.  

 

”Lolita er overalt” skrev journalist Katrine Yde i en beskrivelse af, hvordan Lolita-

betegnelsen optræder i sexindustrien, reklame- og musikbranchen (Yde, 2012). Her 

bruger man mere eller mindre direkte Lolita-betegnelsen. Eksempelvis afbilledes en 

fortolkning af Lolita i en flirtende og seksuelt udfordrende Britney Spears i skolepige-

uniform i musikvideoen ”…Baby one more time” (Spears, 1998). I børnesex-industrien 

har Lolita siden 1960’erne været børnepornografiens betegnelse for piger til og med 12 

år og på internettet i dag bruges betegnelsen ”Lolitas” som cyber-sprog for små piger 
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(Grothe Nielsen, 2011:158), men også voksne bliver beskrevet som ”Lolitas”, hvis de 

har små bryster, og generelt ser unge og uskyldige ud. Sex-industriens videreførelse af 

Lolita-betegnelsen bliver også tydelig ved internetsøgninger på ”skolepige uniform” (Se 

bilag A). Ligeledes ses det, at damebladet Woman med deres guide til at opfylde man-

dens ”vildeste sex-fantasi” ved at klæde sig ud som skolepige, implicit viderefører Loli-

ta-betegnelsen (Berthels, 7. september 2012):  

 

Billede 3: guide til at blive klæde sig som en sexet skolepige 

 
Fra Womans guide til at opfylde sin mands vildeste sexfantasier. 

 

Lolita-betegnelsen blev i de diskursive formationer ikke brugt om den lille undertrykte 

pige, der udnyttes, men om den frække pige, som forfører de ældre mænd. Lolita blev 

på den måde en samlebetegnelse for kvinder og piger, der spiller på den barnlige uskyl-

dighed med seksuelle komponenter. Lolita blev på den måde en betegnelse, der konsti-

tueres af alle typer af udsagn, der kombinerer det unge og forførende.  

 

Lolita i psykiatri- og retssammenhænge 

Diskursen om de forførende småpiger dukkede i denne periode ikke blot op i litteratu-

ren, men også i psykiatrien og i retssystemet. I psykiatrien bekræftedes det, at børn og 
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særligt piger kunne være forførende og indbyde til seksuelle forhold med voksne. Bør-

nepsykiater Kai Tolstrup foretog i 1969 en undersøgelse af børn, der var blevet seksuelt 

krænket. Om disse mente han, at: ”I adskillige tilfælde måtte man betragte barnet som 

ikke uden andel i forbrydelsens udførelse, måske endda som direkte forførende” (Tol-

strup, 1969: 260). Desuden mente han, at man skulle passe på med at undervurdere 

børns evner: ”Jeg kunne være fristet til at supplere begrebet ”børnelokker” med begre-

bet ”voksenlokker” om visse børn” (Tolstrup, 1969: 257). Tolstrup fandt ud af i sin un-

dersøgelse, at pigerne han undersøgte, der havde været udsat for seksuelle overgreb, i 

flere tilfælde selv havde lagt op til det. Derfor valgte han, at skifte begrebet børnelokker 

ud med voksenlokker, og skabte på den måde et skift fra den gængse betegnelse af 

voksne, der lokker børn; børnelokkeren, ud med en betegnelse, der skulle dække børn, 

som lokker voksne. Her opstod et nyt begreb, der lå i tråd med Lolita-betegnelsen og 

indgik i den diskursive formation om at børn, særligt piger, kunne være de, der forførte 

voksne, og derfor ikke skulle ses som uskyldige og uden ansvar for et seksuelt overgreb. 

 

Tolstrups voksenlokker blev for alvor kædet sammen med Lolita-betegnelsen i en vi-

denskabelig kontekst, da retsmediciner Jørgen Voigt i 1972 i en forskningsartikel brugte 

Lolita til at betegne seksuelt krænkede pigers udseende. Han konstaterede, at nogle af 

de unge piger var meget udviklede fysisk, og skrev: ”It could not be ascertained 

whether there was a preponderance of Lolita types among the very young girls” 

(Voight, 1972:74). Voigt knyttede altså her an til den gængse tilgang til Lolita-

betegnelsen og sagde, at det ikke var utænkeligt, at der blandt de seksuelt krænkede 

unge piger i virkeligheden var tale om en forførerske, der havde lokket den voksne 

mand. Med det trak Voigt Lolita-betegnelsen ind i videnskabens verden, og ophøjede 

det på den måde til et videnskabeligt begreb. Hverken Tolstrup eller Voight mente, at 

børnene tager skade af overgreb eller seksuelle forhold, de har til voksne (Tolstrup, 

1969; Voight, 1972). 

 

Derudover var praksis, at man i sager om seksuelle ovegreb ikke stolede på særligt pu-

bertetspigernes udsagn. Vidnepsykolog Arvid Wachtmeister, som ellers mente, at børn 

var pålidelige vidner uanset alder, skrev: ”[…] Piger i Pubertetsalderen [er] i ganske 

høj grad upaalidelige, i Særdeleshed naar det gælder det seksuelle Omraade” (Wacht-
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meister, 1948:13) og betegnedes som "De farligste Vidner i Sædelighedsprocesser […]" 

(Wachtmeister, 1948:52), hvilket der ”hersker der fuld Enighed blandt Vidne- og Sek-

sualpsykologer” (Wachtmeister, 1948:53). Årsagen hertil var en konsensus om, at piger 

i pubertetens fantasi var seksuelt betonet (Wachtmeister, 1948:13). Tolstrup mente også, 

at piger i førskolealderen havde et ” […] fantasiliv så intenst optaget af dets egen seksu-

elle rolle […]”, at en daværende seksuel fantasi, ville kunne fremstå som et minde om 

en virkelig hændelse for en ung kvinde, hvorfor man ikke skulle tage hendes påstande 

for gode varer (Tolstrup, 1969:259). 

 

Der var således en dominerende diskurs om at, når det kom til sager med seksuelt over-

greb på særligt pubertetspiger, kunne det være det pure opspind fra pigernes side. Med 

det skabtes også en forbindelse til Lolita, fordi pigerne havde en iboende seksuel appe-

tit. Pigerne lignede Lolitaer, var voksenlokkere og løj om seksuelle overgreb på grund 

af deres seksuelt betonede fantasi. Pubertetspigerne blev på den måde tilbøjelige til at 

være farlige for voksne mænd i stedet for ofre for en kriminel handling. 

 

Voksenlokkeren i retspraksis 

Denne forståelse af pubertetspigers rolle i sager om seksuelle overgreb, og særligt Tol-

strups undersøgelse, har ligget til grund for den måde, retssystemet har behandlet sager 

med seksuelle overgreb (Grothe Nielsen, 1992). Grothe Nielsen hævder nemlig tre pa-

rametre, som politi og jurister indtil 1990’erne tillagde vægt i sager om seksuelle over-

greb på børn:   

 

”1) Børn (især piger) er ofte seksuelt forførende. 2) Børn (især piger) lyver 
eller fantaserer ofte om seksuelle overgreb. 3) Børn (især piger) tager som 
regel ikke psykisk skade af seksuelle overgreb.” (Grothe Nielsen, 1992:92).  
 

Diskursen om voksenlokkeren har fra denne periode haft en indflydelse på retssystemets 

praksis. Heri blev videreført diskursen om, at pigerne selv lokker, ikke tager skade af 

det seksuelle overgreb, og lyver om, at det har fundet sted. Børn og især piger blev altså 

iagttaget, som nogen man på ingen måde kunne stole på i denne henseende. At det er 

blevet indlejret i retssystemet ses blandt andet i retspraksis hos Anklagemyndigheden 
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frem til 1992. Her accepterede man, at nogle voksne og børn indgår i et seksuelt for-

hold. Det gjaldt sager, hvor en voksen havde haft sex med et barn under 15 år, hvor bar-

net var 12-14 årig og havde deltaget frivilligt, og hvis gerningsmanden har været alders-

svarende, hvilket vil sige ikke over 21-22 år (Straffelovrådet & Justitsministeriet, 

2012:367). Disse sager ses som undtagelser fra almindelig retspraksis, som er, at den 

seksuelle lavalder på 15 år skal følges5. 

 

Lolita blev indtil 1990’erne accepteret i psykiatrien og i retssystemet, hvor man forstod 

børn, og særligt den farlige pubertetspige, som en aktiv deltager af det seksuelle for-

hold. Derved blev det ikke set som et seksuelt overgreb, idet man mente, at pigerne lok-

kede og derfor gerne ville. Selvom Lolita som diskurs lever videre i sex-industrien samt 

reklame- og musikbranchen i dag, så blev det i 1990’erne adskilt fra praksis i psykiatri-

en og retssystemet.  

 

Organisering af børnelokkere  

I denne periode skete der ikke kun en artikulering af de forførende småpiger som nogen, 

der selv ønskede seksuelle forhold til voksne. Samtidig, i en tid præget af ungdomsop-

rørets ønske om frigørelse og opløsning af normer, begyndte de pædofile at organisere 

sig i fællesskaberne Børnelokkernes Befrielsesfront og senere hen Pædofilgruppen. De 

havde begge til formål at oplyse og tale for seksuelle rettigheder og deri legitimering af 

seksuelle forhold mellem børn og voksne. Som det blev påvist i Kapitel 4: Barnet som 

et seksuelt væsen blev der skabt en taleposition for fortalere af seksuelle forhold på 

tværs af alder, som også er tydelig i disse organiseringer.  

 

                                                
5 Der har ifølge Straffelovrådet været en del af disse tiltalefrafald, særligt i de tilfælde hvor bar-
net er 14 år men aldrig i de tilfælde, hvor barnet er 12 år (Straffelovrådet & Justitsministeriet, 
2012:368). Efter 1992 er der ikke længere offentlige tilgængelige oplysninger om tiltalefrafald, 
hvorfor det ikke er muligt at se, om der stadig er praksis for tiltalefrafald i disse type sager. I 
sager efter 1992, hvor de ovennævnte parametre indgik og sandsynligvis før ville have givet 
tiltalefrafald, er der ikke givet et sådan. Det er dog ifølge Straffelovrådet ikke muligt at sige, om 
disse er særlige tilfælde, eller om der er mere snævre kriterier for tiltalefrafald efter 1992, fordi 
der ingen offentlige tilgængelige oplysninger er herom (Straffelovrådet & Justitsministeriet, 
2012:370). 
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Børnelokkernes Befrielsesfront blev etableret i 1974. De fokuserede på seksuelle for-

hold mellem mænd og drenge. På den måde udvidede de Lolita-diskursen om forføren-

de piger til også at indebære, at drenge kan være forførende. Formålet for Børnelokker-

nes Befrielsesfront var at fortælle offentligheden om pædofiles liv med drenge, normali-

sere og til sidst legalisere det. Helt konkret arbejdede de for at få lovgivningen om sek-

suel lavalder ændret og få den placeret på 14 år, samt skabt ligestilling mellem kønnene 

(De gamle, 1993: 8). I 1974 blev der nemlig i lovgivningen differentieret mellem hete-

ro- og homoseksuelle forhold. Den seksuelle lavalder for heteroseksuelle var 15 år og 

for homoseksuelle 18 år. Et mål, som også det større og anerkendte Forbundet af 1948 

kæmpede for (De gamle, 1993:11). 

 

På Bøssernes kampdag: Christopher Street Liberation Day den 21. juni 1975 i Fælled-

parken, fik Børnelokkernes Befrielsesfront taletid med talen: ”Giv os retten til kærlig-

hed” (De gamle, 1993:11). Den indledtes med: ”Det er efterhånden blevet respektabelt 

at være bøsse […]” (Børnelokkernes Befrielsesfront, 1993). Udsagnet refererer til de 

homoseksuelle og deres udvikling til normale og dermed det uretfærdige i de pædofiles 

manglende ret til seksuel udfoldelse. I talen var udsagn om kærlighed, frigørelse og 

selvbestemmelse, der lagde sig i ungdomsoprørets generelle diskursive formationer. 

Derudover vægtedes sanktioneringen af ulovlige seksuelle forhold mellem børn og 

voksne. I denne italesættelse var der en iagttagelse af en urimelighed i, at straffen herfor 

var den samme som ved højforræderi og mord, og at den afskar mennesker fra kærlig-

hed, som burde være deres egen sag: 

 

”[Straffelovens § 222] sikrer at tusindvis af børn og unge mister deres nær-
meste, at snesevis af uskyldige fængsles, og at et barn med jævne mellem-
rum voldtages af desperate mennesker, som ikke har legale muligheder for 
at tilfredsstille deres og børnenes følelsesmæssige og erotiske behov.” (Bør-
nelokkernes Befrielsesfront, 1993). 
 
og 
 
”Vi vil bare gerne have, at det i fremtiden bliver en sag mellem børnene, 
forældrene og os, hvem vi omgås, og hvordan, og ikke en sag mellem os og 
anklagemyndigheden. Og bemærk at der faktisk er forældre, der i dag ac-
cepterer den slags forhold.” (Børnelokkernes Befrielsesfront, 1993). 

 



 66 

Børnelokkernes Befrielsesfront fremhævede i talen det kærlige, det normale og det ac-

cepterede ved seksuelle forhold mellem børn og voksne og at når et seksuelt overgreb 

finder sted, så er det resultatet af et uforløst erotisk behov. I maj 1976 blev lovgivningen 

ændret, så den seksuelle lavalder blev 15 år for alle uanset seksualitet. Herefter blev 

gruppens aktiviteter færre og i 1980 stoppede den sine aktiviteter helt (De gamle, 

1993:11).  

 

Bevidste børnelokkere 

Som det sås i de pædofiles organiserings navn; Børnelokkernes Befrielsesfront, kaldte 

de sig selv for børnelokkere. Det gjorde de fordi:  

 

”Personer, der elsker børn, kaldes pædofile eller børnelokkere. […]. Den 
noget misvisende betegnelse ”Børnelokker” er så indgroet – også blandt de 
involverede – at vi har fundet det rimeligt at bruge den, uden at der deri lig-
ger nogen nedvurdering.” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:7). 

 

Dan Turéll skrev et: ”Solidarisk Støttedigt til Børnelokkernes Befrielsesfront”. Heri 

blev børnelokkere beskrevet som ”helt almindelige mennesker” som ”gør meget for 

børnene, de tænker mere på børnene end nogen andre” (Turéll, 1977). Derfor skulle 

børnelokkeren udbredes så ”[…] hver familie vil have sin personlige børnelokker som 

en ganske selvfølgelig service […]” under mantraet ”’Bevidste Børnelokkere Boller Ba-

re Børnene Bedre’ ” (Turéll, 1977). Børnelokkeren blev beskrevet som en nyttig person, 

der interesserer sig for barnet, hvorfor det burde være mere udbredt og selvfølgelig ac-

cepteret. De pædofile knyttede sig til udsagnene og ville ”aldrig glemme Dan Turells 

Bevidste Børnelokkere, der ”bare boller børnene bedre”. En mere suveræn bringen tin-

gene ned på jorden er aldrig set.” (De gamle, 1993:9). De pædofile spejlede sig i 

Túrells digt og inddrog det i deres egen diskursive formation om lige ret til seksuelle 

forhold for alle.  

 

De pædofile mente, at de havde et socialt ansvar over for børnene, og de gav udtryk for 

at kunne udfylde en manglende social funktion: 
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 ”Det er her vi mener – helt alvorligt – at de pædofile kommer ind i billedet. 
Børnelokkeren, der kender sit kvarter og børnene i det, som interesserer sig 
for dem og er i stand til at vinde deres tillid, kunne blive en uvurderlig støtte 
i det sociale hjælpearbejde.” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:24-
25). 

 

Årsagen til, at de pædofile så sig selv som værende i stand til at hjælpe børn, var at 

”kærligheden og det seksuelle samvær er med til at skabe et gensidigt tillidsforhold 

[…]” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:25). På den måde skabte de pædofile en 

diskurs, hvori de fremstillede dem selv som bevidste og ansvarsfulde over for både børn 

og resten af samfundet. 

 

Pædofilgruppens kærlighed til børn 

I 1985 oprettedes en forening for pædofile: Pædofilgruppen6. Deres hovedformål var 

børns og voksnes seksuelle frigørelse (Pædofilgruppen, 1992:2). Heri lå der blandt an-

det et arbejde for at få lovliggjort seksuelle forhold med børn. De ønskede at fremme 

pædofili og informere offentligheden om, at pædofile elsker børn og derfor aldrig vil 

kunne gøre dem fortræd. Pædofilgruppen videreførte den diskurs, som Børnelokkernes 

Befrielsesfront havde indgået i om ligestilling i seksuelle forhold, men også diskursen 

om, at drenge kan være forførende: ”[…] initiativet til et sex-forhold kan lige så ofte 

komme fra drenges side som fra manden” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:53). 

Udsagnet lægger sig i tråd med Kapitel 4: Barnet som et seksuelt væsen, og at barnet 

selv har en seksuel drift: ”Undersøgelser viser også, at de, der har seksuelle forhold til 

børn, ofte gør det med barnets accept – og til tider endda på barnets initiativ” (Pædo-

filgruppen, 2003). Drenge og børn generelt havde i Pædofilgruppens diskursive praksis 

en position af selv at have en seksualitet og vilje til at tage initiativ til at udleve den. 

Barnet fremstod således som en aktiv deltager i et seksuelt forhold med den voksne.  

 

Pædofilgruppen refererede implicit til og gjorde oprør med den naturlige opfattelse fra 

Darwin og Krafft-Ebing om, at det seksuelle forhold er mellem mand og kvinde, som 

blev vist i Kapitel 1: Fra synder til pervers. Pædofilgruppen skrev at: ”[…] den pædofile 

seksualitet ikke har det fjerneste med forplantningsdrift at gøre” (Forfatterkollektivet 
                                                
6 Pædofilgruppen blev nedlagt i 2004 efter massivt pres fra politikere og medier (Ritzau, 2004). 
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Trobrianderne, 1986:50). I stedet har den at gøre med den naturlige kærlighed mellem 

to mennesker: ”Kærlighed er naturens måde at knytte to mennesker til hinanden på 

[…]” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:52). Det naturlige forhold fik her en 

anden betydning gennem diskursen, end den gjorde i Kapitel 1: Fra synder til pervers, 

hvor naturen var knyttet til den biologiske forplantning og ægteskabets reproduktion. 

Her ses, hvordan diskursen om det naturlige seksuelle forhold mellem mand og kvinde, 

knyttes til det naturlige seksuelle forhold mellem to ligeværdige parter, hvilket også kan 

beskrives som, at en diskurs kan ”cirkulere mellem modstridende strategier uden at 

ændre form” (Foucault, 1994:108). I pædofilgruppens udsagn skiftede det naturlige sek-

suelle forhold fra at være mellem mand og kvinde til at være styret af kærlighed og 

dermed uafhængigt af køn og alder. Derfor så de kun et gensidigt kærlighedsforhold 

mellem en voksen og et barn som berigende for barnet: 

 

”Efter at vi har studeret fænomenet pædofili fra næsten enhver indfaldsvin-
kel, er vi nået til den overbevisning, at gensidige kærlighedsforhold, der får 
lov til at udvikle sig frit, virker berigende og udviklende på børn […]” (For-
fatterkollektivet Trobrianderne, 1986:8).  
 

Frivillig sex – et overgreb? 

”Det er vigtigt at forstå, at de frivillige pædofile forhold har lige så lidt til fælles med 

[overgreb] som et samleje mellem to forelskede voksne har med voldtægt at gøre” (For-

fatterkollektivet Trobrianderne, 1986:48). Pædofilgruppen selv skelnede mellem frivil-

lige seksuelle forhold mellem børn og voksne og seksuelle overgreb. Et seksuelt forhold 

under tvang var en voldtægt uanset alder. Pædofilgruppen mente derfor ikke, at de, der 

begår seksuelle overgreb på børn er ikke pædofile; for pædofile elsker jo børn og vil 

ikke gøre dem fortræd (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:24). Når piger voldta-

ges, har det altså i deres optik sjældent noget med pædofili at gøre. Det kunne dog ske, 

at en pædofil ”i en bestemt presset situation mister overblikket” (Forfatterkollektivet 

Trobrianderne, 1986:23). Pædofile forhold er nemlig ikke overgreb, idet barnets tarv 

tages i betragtning, og den pædofile kender sit moralske og sociale ansvar over for bør-

nene (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:25). Seksuelle overgreb på børn begås 

derimod af frustrerede heteroseksuelle mænd og den store forskel på de seksuelle for-

hold er kærlighed:  
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”Når børn misbruges seksuelt og presses ind i et sex-forhold, som de ikke 
ønsker […] siger [det] sig selv, at mandens motiv ikke er kærlighed. I nogle 
tilfælde er det seksuelt begær, i andre tilfælde er det en magtdemonstration. 
Ofte er det en kombination af begge dele. Flere undersøgelser har vist, at de 
mænd, som begår seksuelle overgreb imod piger, sjældent er egentlig pædo-
file. Der er tale om almindelige heteroseksuelle mænd, som blot er kontakt-
hæmmede og seksuelt frustrerede. Når en sådan mand ikke magter eller tør 
at gå i lag med en voksen kvinde, så tyer han til en lille pige, som er betyde-
lig lettere at betvinge.” (Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986:45-46). 

 

I udsagnet er en distinktion mellem frivillig sex og seksuelle overgreb. På den ene side 

står kærlige forhold mellem børn og voksne, og på den anden side står det seksuelle 

overgreb. Pædofilgruppen positionerer således den pædofile som én, der er i stand til at 

navigere i, hvilke forhold der er kærlighedsfulde og frivillige, og hvilke der sker i tvang. 

 

Opsamling 

Med betegnelserne Lolita og voksenlokker, blev der skabt en ny taleposition for den 

pædofile. De pædofile organiseringer fremstillede sig selv på en ny måde. Lolita, som 

egentlig var titelnavnet på en roman, blev samlebetegnelsen for en diskursiv formation 

om forførende pubertetspiger. Lolita-betegnelsen genkender vi i dag, men i en kontekst 

af sexindustrien, samt reklame- og musikbranchen. Det er således en diskurs, der ikke 

længere refererer tilbage til sin oprindelse, men er videreført i en kontekst af sex og 

ungdom.  

 

Lolita-betegnelsen blev trukket ind i den videnskabelige verden, både som sin egen 

form for betegnelse af piger i en undersøgelse, men også under navnet voksenlokker. I 

psykiatri- og retssystemet blev dette indlejret i form af, at man forstod piger og særligt 

de i pubertetsalderen, som værende seksuelt opfordrende og havende en seksuel betonet 

fantasi, hvorfor man ikke kunne stole på, hvis de sagde, at de havde været udsat for et 

seksuelt overgreb. Børnene blev med deres lokkende adfærd set som værende farlige og 

skabte på den måde en offerposition for mænd generelt. Ydermere var retspraksis frem 

til starten af 1990’erne, at der kunne ske tiltalefrafald i en række sager om seksuelle 

overgreb, hvis blandt andet barnet var fyldt 12 år.  
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De pædofile organiseringer tillagde drenge de samme forførende egenskaber, som pi-

gerne havde. Børnelokkernes Befrielsesfront kæmpede for kærlighed, seksuel frigørelse 

og selvbestemmelse. De mente, at der burde være ligestilling mellem børn og voksne til 

frit at vælge seksualpartnere på tværs af alder og køn. Dette forsøg på legitimering af 

det seksuelle forhold mellem barn og voksen byggede videre på viden om, at barnet har 

en seksualitet, hvilket vi så i Kapitel 4: Barnet som et seksuelt væsen. Af den grund 

mente de pædofile også, at et seksuelt forhold til en voksen kunne være berigende for 

barnet, og at barnet kunne være den, der initierede forholdet. 

 

Pædofilgruppen tillagde det seksuelle forhold mellem barn og voksen en naturlighed. 

Naturlighed baseret på kærlighed, i modsætning til den mandens og kvindens viderefø-

relse af slægten, som vi så i Kapitel 1: Fra synder til pervers. Naturlighed blev dermed 

ændret i de pædofiles diskurser. Pædofilgruppen skelner desuden mellem de frivillige 

og tvungne seksuelle forhold. De skabte således en position for sig selv som værende i 

stand til at skelne herimellem; som bevidste børnelokkere, og at de kunne yde en social 

funktion i samfundet på grund af deres store interesse i børn.  

 

Diskursen om det kærlige frivillige forhold mellem barn og voksen blev ikke indlejret 

eller normaliseret blandt andre mennesker. I dag kan vi derfor ikke genkende den 

fremmede diskurs om det lykkelige pædofile forhold, og ser disse udelukkende som 

seksuelle ovegreb på børn. 
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Kapitel 6: Starten på panikken 
 

”Mønsteret, som tegner sig, er helt klart: Flere og flere børn udsættes for 
den slags – flere og flere nye gerningsmænd er på vej.” (Svarstad, 1998). 

 

Medierne begyndte i denne periode at interessere sig for seksuelle overgreb på børn, og 

aviserne, samt tv, bugnede af historier om seksuelle overgreb på børn. Der skete en ek-

splosion i dækningen af sager om seksuelle overgreb på børn. Dette påpegede vi også i 

problemfeltet ved at præsentere eksperter, der også har set den eskalering. Forbindelsen 

fra problemfeltet til dette kapitel er klar, idet vi med denne genealogiske periode har 

bevæget os nærmere på nutiden. Se også Læsevejledningen, hvor vi har forklaret denne 

sammenhæng med modellen: Specialets cirkulære opbygning. Hvad enten offentlighe-

den ville det eller ej, blev de eksponeret for viden om, at der finder seksuelle overgreb 

på børn sted og at det kan ske hvor og når som helst. I dette kapitel vil det blive vist, at 

der var en styrende diskurs om, at internettet gav den pædofile en ny vej til at få fingre i 

børn og at han i de diskurser, der skabtes i medierne, var farlig. Domænet for hans age-

ren udvidedes til ikke kun at være seksuelle overgreb på børn, men også mord. Frygten 

og risikoen for overgreb lurede overalt og skabte en stemning af panik.  

 

Denne periode foregår i 1990’erne. 
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Sagerne, der samlede danskerne 

Fra starten af 1990’erne blev betegnelsen pædofil en del af sprogbruget i offentligheden, 

hvilket særligt udtryktes gennem medierne. Særligt en sag tog det sidste tilløb og bane-

de vejen for medieopmærksomheden: Vadstrupgård-sagen. Den er blevet kaldt dan-

markshistoriens største sag om seksuelle overgreb på børn (Hertz & Bjerg, 1998; Stel-

ling, 1998; Vinkel Sørensen, 1999) og blev døbt Vadstrupgård-sagen, fordi en pæda-

gogmedhjælper i børnehaven Vadstrupgård i Gladsaxe i 1997 blev anklaget for seksuelt 

samkvem med 23 børn. I december 1997 blev han dømt til 3 års fængsel for seksuelt 

overgreb på 18 af børnene (S. Larsen, 1997). Sagen blev hovedsageligt dækket af lokal-

avisen, indtil Jyllands-Posten og derefter de resterende landsdækkende medier fik øjne-

ne op for den ”spektakulære” sag (Ib Kjeld Jensen i Vinkel Sørensen, 1999:236).  

 

I maj 1998 forsvandt den 10-årige Susan Ipsen. Hun blev fundet død en uge efter, og 

obduktionen viste, at hun var blevet kvalt og derefter voldtaget (Sparre, 2009). Medier-

ne fulgte sagen meget tæt. ”Københavns Politi skriver i disse dage dansk kriminalhisto-

rie ved for første gang at bringe en efterlysning på Internettet” skrev Berlingske Tiden-

de (S. N. Christensen, 1998), hvorefter de selv som det første medie i danmarkshistorien 

lagde en efterlysning ud af en forsvunden person på deres hjemmeside (Sparre, 2009).. 

Efterfølgende fulgte andre medier med. Eksempelvis sendte TV 2 en ekstra-udsendelse 

om Susan-sagen, hvilket ellers havde været forbeholdt politiske og royale begivenheder 

(Jørgensen, 1998), og Ekstra Bladet udlovede en dusør på 25.000 kr. for oplysninger, 

der kunne føre til opklaring af sagen. Ekstra Bladets chefredaktør Sven Ove Gade for-

klarede det sådan: 

 

”Susans forsvinden er en af den slags sager, der spontant taler til alle men-
nesker. Enhver kan sætte sig ind i den bekymring og den uro, forældrene fø-
ler for øjeblikket. Uanset om der er sket en forbrydelse eller ej, er det en sag, 
der skal opklares. Det håber vi på denne måde at give vores bidrag til.” 
(Ekstra Bladet, 1998). 

 

Chefredaktøren mente, at enhver kunne relatere til Susans forældres følelser i en situati-

on hvor deres barn var forsvundet, og at sagen derfor talte spontant til alle mennesker. 

Intensiveringen i dækningen af seksuelle overgreb på børn tydeliggøres her. Det hand-
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lede ikke kun om, at der udkom mange artikler om det; det handlede også om, at hele 

familien Danmark blev involveret i sagen gennem ekstra nyhedsudseendelser, efterlys-

ninger på internettet og en anråbelse af, at alle skulle kunne sætte sig i Susans forældres 

sted. En, der tog dette på sig, var politiassistent Hanne Bredvig, der deltog i eftersøg-

ningen på Susan: ”Vi ved jo ikke, hvor lille Susan befinder sig i øjeblikket, men det kun-

ne lige så godt have været min egen datter, der pludselig var forsvundet” (A. Larsen, 

1998). Hun udpeger sig selv som en del af sagen ved at sætte sig i Susans forældres 

sted, og er et eksempel på det, der skete i denne periode; nemlig at man indrullerede 

hele familien Danmark i sagen, og skabte et endnu større skel mellem samfundet og den 

pædofile ved at udpege den pædofile, som årsagen til forældrenes smerte.   

 

Risikoen spredtes ud i samfundet  

Der blev ikke kun bragt flere og flere historier om disse seksuelle overgreb på børn, 

men også information om, at seksuelle overgreb på børn var en stigende tendens. En 

tendens, der som en risiko, en overhængende fare, lurede overalt. Berlingske Tidende 

bragte i august 1998 en nyhed om, at: 

 

”Antallet af anmeldelser om sexovergreb mod børn er steget kraftigt i første 
halvdel af 1998. Politiet har modtaget 131 anmeldelser om seksuelle over-
greb mod børn under 12 år, hvilket kan gøre 1998 til det år, hvor der er ind-
løbet flest anmeldelser om seksuelle forbrydelser mod børn.” (Frøslev & 
Kristiansen, 1998). 

 

Offentligheden fik viden om, at der ikke bare var seksuelle overgreb på børn, men at det 

var et stigende problem, og at der var tale om et klart mønster (Svarstad, 1998). Et møn-

ster af, at der kom flere og flere pædofile, og at flere og flere børn ville blive seksuelt 

misbrugt. Den pædofile var blevet betegnelsen i det daglige sprogbrug for gernings-

manden for seksuelle overgreb på børn, men det var dog ikke alt. I den diskursive for-

mation om den pædofile var han også blevet én, som alle mennesker måtte frygte, fordi 

seksuelle ovegreb på børn italesattes som en stigende tendens. Med det begyndte der at 

danne sig en risikodiskurs for måden at tale om den pædofile. 
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Red Barnets generalsekretær Laue Traberg Smidt frygtede, at: ”med den udvikling, der 

er i gang, kan [man] risikere, at pædofili mere eller mindre vil være normen om 40-50 

år” (Ritzau, 1999b). Smidts frygt for at pædofili ville blive en norm var ikke kun i tråd 

med den stigende tendens. Det var også med til at objektivere den pædofile på en ny 

måde, hvori man tog afstand fra ham. Der skete således en social adskillelse mellem den 

pædofile og resten af samfundet. Foucault beskriver denne type objektivering som ”di-

viding practices”, hvilket betyder, at ”the subject is either divided inside himself or di-

vided from others” (Foucault, 1983:777-778). Samtidig blev alle de, der ikke var pædo-

file, objektiverede. For når Smidt talte om, at pædofili potentielt kan blive normen, an-

tydes der her også en potentiel risiko for, at alle mennesker kunne være pædofile. Den 

almindelige ikke-pædofile objektiveredes på denne måde med en indre splittelse, hvori 

han besad en risiko for at være pædofil. 

 

Pædofile overalt 

Der var ikke kun et klart mønster af et stigende antal seksuelle overgreb på børn. Risi-

kodiskursen prægede også måden, hvorpå man talte om, hvor den pædofile befandt sig. 

Carine Hutsebaut, en belgisk ekspert og leder for det Internationale Center for Misbrug-

te og Bortførte Børn, fortalte i en artikel i BT fra 1998 om, at: 

 

”De pædofile befinder sig overalt. I parker og svømmehaller, overalt, hvor 
børn leger, prøver de at få kontakt og få isoleret børnene. De pædofile ser ud 
som alle andre. Der står ikke skrevet ”sexmisbruger” på ryggen af dem. Det 
kan lige så godt være din bror.” (Svarstad, 1998). 

 

Hutsebaut tegnede i citatet et skræmmebillede. Den pædofile kunne være hvem som 

helst og den, man mindst ville vente det af, såsom ens bror. Fordi den pædofile lignede 

alle andre, ville det være svært at spotte ham og dermed umuligt at vide sig sikker. Den 

pædofile blev på den måde set som uopdaget og anonym, fordi han kunne bevæge sig 

rundt blandt normale mennesker og slå til uden, at man opdagede det. Perioden var der-

for karakteriseret af et stort fokus på, hvor den pædofile befandt sig. Der blev dannet en 

diskursiv formation om, at den pædofile befandt sig overalt, og at han kunne være hvem 

som helst. Man begyndte at blive opmærksom på risikoen ved børnenes nye favoritsted 
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at hænge ud; internettet. Nu kunne den pædofile nå børnene selv uden at opsøge dem 

fysisk:  

 

”Den traditionelle børnelokker på legepladsens bænk har puttet bolcherne i 
lommen og strækker nu i stedet sin hånd ud på Internettet. Ifølge Red Barnet 
er henvendelser fra pædofile til mindreårige på Internettet et stigende pro-
blem.” (Ritzau, 1999a). 

 

Red Barnet iagttog internettet som et sted, hvor pædofile kunne opsøge børn. Pædofile 

fik med internettet et nyt handlerum, og for børn var risikoen og faren ikke kun tilstede 

på legepladser, men nu også på internettet. Internettet forstærkede den allerede eksiste-

rende frygt og uvished om, hvem den pædofile var og med det blev hans rækkevidde 

uendelig. Han kunne komme i kontakt med børnene hvor og når som helst gennem in-

ternettet og det ville være umuligt at stoppe ham: ”[Jeg] tror personligt ikke på, at det 

for alvor vil lykkes at sætte en kæp i hjulet for de pædofiles færden på Internettet” udtal-

te Red Barnets generalsekretær Laue Traberg Smidt (Ritzau, 1999b). 

 

Fra seksuelle overgreb til mord 

Perioden var også karakteriseret af en række udsagn, som pegede på, at den pædofiles 

handlingsrum blev mere end at begå et seksuelt overgreb på et barn; man kunne så at 

sige aldrig vide, hvad den pædofile kunne finde på, og det kunne være meget mere end 

et seksuelt overgreb. I forbindelse med eftersøgningen på Susan ledte politiet efter en 

”farlig børnelokker på flugt […]” (Lindbjerg, 1998). Susan-sagen blev en sag om en 

børnelokker, der havde fået fingrene i den lille pige, slået hende ihjel for først derefter at 

seksuelt misbruge hende.  

 

Carine Hutsebaut beskrev en klar tendens i pædofiles adfærd: ”[…] Tendensen er ny: 

Pædofile finder nydelse i mord” (Svarstad, 1998). Den pædofiles nydelse udvidedes fra 

seksuelle overgreb til også at inkludere mord. Det blev beskrevet, hvordan ”pædofile 

tænder på frygt og smerte” (Svarstad, 1998). Den position, som den pædofile blev sat i, 

var altså ikke kun som én, der kunne begå seksuelle overgreb på børn, men også én, der 

kunne begå mord. Den pædofiles handlingsrum blev dermed også udvidet.  

 



 76 

At være eller ikke være pædofil 

Betegnelser som ”sexmonster” og ”sexuhyre” er i arkivet dominerende for måden at 

beskrive den pædofile i denne periode. Det ses blandt andet ved udsagn om, Vadstrup-

gård-sagens domsafsigelse: ”Et sexuhyre i den helt store stil fik i går sin straf. Mere end 

20 børn har været ofre for hans misbrug” (A. Steincke, 1998) og: 

 

”Ofrene og deres forældre må føle en så mild dom som en hån mod deres 
børn. […]. Det synes som om danske dommere, anklagemyndigheder og 
lovgivere beskytter disse uhyrer og fuldstændigt overser ofrene.” (A. Win-
ther, 1998).  

 

Den pædofile blev italesat som et uhyre, der ikke kun skulle stoppes, men også bures 

inde. Hans aktiviteter var ”bizarre” (Høj, 1998), og det blev udtalt, hvordan man håbe-

de, at den dømte  pædofile blev ”så ydmyget og jaget af de andre indsatte, når han ry-

ger i spjældet, at han kan føle, hvordan det er at være magtesløs” (Høj, 1998). Billed-

liggørelsen af den pædofile som et uhyre og et monster omfavnede og opslugte hele den 

pædofile. Den pædofile blev reduceret til at være intet andet end udelukkende pædofil. 

På samme måde beskriver Foucault denne form for opslugning, men i en beskrivelse af 

den homoseksuelle:  

 

”Den homoseksuelle blev i løbet af det 19. århundrede til en personlighed: 
en fortid, en historie og en barndom, en karakter, en livsstil; desuden en 
morfologi, med indiskret anatomi og måske mystisk fysiologi. Intet af hvad 
han er undslipper hans seksualitet. Overalt i ham er den tilstede, den ligger 
til grund for alle hans handlinger fordi den er deres underfundige og ustand-
seligt aktive princip, ublufærdigt indskrevet på hans ansigt og på hans lege-
me, fordi den er en hemmelighed som uophørligt røber sig. Homoseksualite-
ten er hele den homoseksuelles væsen […]” (Foucault, 1994:52).  

 

Denne betragtning af homoseksualiteten som ikke kan undslippes og er hele ens væsen, 

kaster et nyt lys på det, der skete med den pædofile. Den pædofile var ikke blot karakte-

riseret ved sine handlinger, men også ved sin fysiske fremtræden og væremåde, hvor 

han karakteriseredes som et monster og et uhyre. Var man pædofil, var man dermed 

reduceret til kun at være dette både i udseende og væremåde, det var overalt i ham. Det 

uhyrlige ”indeslutte[s] i legemet som artskendetegn for individerne” (Foucault, 
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1994:57). Alle hans andre karaktertræk vil forsvinde og hans personlighed blive opslugt 

i det pædofile væsen. 

 

Den pædofile som hel person frygtedes, og på trods af billedliggørelsen som uhyre og 

monster, vidste man ikke, hvem han var. Man kunne ikke genkende ham, før udpegel-

sen havde fundet sted og han var blevet anråbt som pædofil. Den pædofile blev således 

et uhyre i forklædning, der frit kunne bevæge sig rundt mellem andre på gaden og sær-

ligt på internettet. Andre mennesker kunne ikke vide sig sikre for, hvornår forklædnin-

gen ville ryge og den bizarre adfærd ville bryde ud. 

 

Opsamling 

Risikodiskursen, der etablerede sig i Kapitel 2: Hjemmets funktion blev aktualiseret 

særligt med Vadstrupgård-sagen. En række sager om seksuelle overgreb på børn blev 

startskuddet og dækningen af sager om pædofili blev intensiveret. Sagerne talte til alle 

og der kom et stigende fokus på seksuelle ovegreb på børn og derved også på den pædo-

file. Betegnelsen pædofil begynder med denne periode at dukke op gentagne gange i 

arkivet, og var nu en cementeret kategori. Omfattende omtale af sager om seksuelle 

overgreb på børn udbredte viden om den pædofile.  

 

Der blev talt om et mønster og deraf risiko for, at der skulle komme flere og flere pædo-

file, og der tegnede sig et skræmmebillede i medierne, hvor den pædofile befandt sig 

overalt; på legepladserne, på internettet, alle steder. Udsagnene indgår i en diskursiv 

formation, hvor stedliggørelsen af frygten ændredes fra ét sted til at være overalt. Inter-

nettet gjorde, at den pædofile nu kunne nå børnene uden at være fysisk i nærheden af 

dem, fordi internettet gav den pædofile adgang til børnene, hvor end de befandt sig. 

Fordi man ikke kunne udpege den pædofile, og fordi der tilsyneladende blev flere og 

flere af dem, udgjorde den pædofile nu en risiko og fare for børnene. Alle mennesker 

blev anråbt til at føle med Susans forældre, ligesom de blev objektivet til at kunne have 

en iboende pædofildrift, fordi det frygtedes at pædofili kunne blive en norm.  

 

Den pædofile forandredes og handlingsrummet udvidedes. Nu kunne den pædofile også 

finde på at slå ihjel, og han tændte på frygt og smerte frem for alene sex med børn. Det 
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blev kaldt en ny tendens. Hele den pædofiles personlighed blev opslugt af denne katego-

risering i en sådan grad, at den pædofile reduceredes til udelukkende at være dette. Det-

te skete ved, at den pædofile blev billedliggjort gennem betegnelser som monster og 

uhyre.  

 

Den pædofile opslugtes af sine egne drifter, hvilket blev hele hans væsen. Han var intet 

andet end et farligt uhyre, der måtte spærres inde og jages vildt af de andre fanger. Den 

pædofile kunne være hvem som helst, men i det øjeblik han blev udpeget som pædofil, 

var han dette og intet andet. Der var således sket en udvikling i placeringen af risikoen 

for seksuelle ovegreb på børn. Hvor frygten før var blevet stedliggjort i eksempelvis 

hjemmet og pasningsordninger, var faren nu overalt. Ingen kunne vide sig sikre og intet 

sted var sikkert. Det var starten på en panik! 
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Kapitel 7: Håndteringen af den pædofile 
 

”Sagen vedr. seksuelle krænkelser af børn startede i juli 1997. Børneinstitu-
tionen Vadstrupgård har i den forløbne periode fungeret som institution. I 
hele perioden har der været ledige pladser, og der har manglet uddannet per-
sonale. […] det er forvaltningens skøn, at det vil blive vanskeligt at få Vad-
strupgård til at fungere optimalt for børn, forældre og personale i fremti-
den.” (Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg, 1999). 

 

Vadstrupgård blev ikke bare sådan glemt. Efter sagen om de seksuelle overgreb på insti-

tutionens børn var institutionen stigmatiseret i så høj grad, at det vurderedes, at den ikke 

kunne bestå og i 1999, to år efter overgrebene fandt sted, lukkede Gladsaxe kommune 

børnehaven, på grund af de mange negative associationer til den. Hele institutionen var 

stemplet som stedet for seksuelle overgreb på børn. Det var ikke kun Gladsaxe Kom-

mune, der mærkede rystelserne fra Vadstrupgård-sagen. I dette kapitel ser vi nærmere 

på de praksisser i form af lovgivning, vejledninger og statslige institutioner, som forsøg-

te at håndtere risikoen for seksuelle overgreb på børn i form af præventive praksisser. 

Det affødte en potentialitet, der flyttede den pædofile fra at være en bolsjelokkende 

mand og ukendt på chatten til at kunne være hvem som helst, hvilket vi allerede så etab-

lere sig i Kapitel 6: Starten på panikken. Perioden var præget af en række internationale 

politiske tiltag såsom etableringen af FN’s Børnekonvention. Dette er en ydre reference-

ramme, som vi er bevidste om, idet udviklingen i Danmark ikke kan isoleres helt fra det 

internationale samfund, men som vi ikke inddrager yderligere i følgende kapitel. 

 

Denne periode løber fra slutningen af 1990’erne og frem til starten af 2010’erne.  
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Behandling og straf 

I 1997 skete der en infiltrering af psykiatrien i retssystemet med indførslen af en prøve-

ordning med behandlingsdomme af blandt andet børneseksualforbrydere, enten i kom-

binationen fængselstraf og behandling eller behandling alene (Justitsministeriet, 1998, 

15. marts)7. Denne type af infiltrering af psykiatrien i det juridiske identificerede Fou-

cault i Frankrig i starten af 1800-tallet. Her forsøgte man at finde motivet for den krimi-

nelles handlinger og derigennem en sindssyge, der kunne forklare den kriminelle hand-

ling fremfor at se alene på den begåede kriminelle gerning (Foucault, 1978). Udvi-

klingen beskrev Foucault således: 

 

”From the crime to the criminal; from the act as it was actually committed 
to the danger potentially inherent in the individual; from the modulated pun-
ishment of the guilty party to the absolute protection of others.” (Foucault, 
1978:13). 

 

Hos Foucault var der fokus på den kriminelle og en udvikling, der skete i starten af 

1800-tallets Frankrig (Foucault, 1978:3), men man kan se den samme udvikling om den 

pædofile i forbindelse med behandlingsdommene i 1997. Det var første gang, at dom-

stolene fik mulighed for at kombinere straf og behandling i juridisk forstand8. Førhen 

havde det været enten eller. Lektor fra Aarhus Universitet Karen Munk beskrev, at:  

 

”Dette betød en udviskning af den grænse imellem straf og behandling for 
så vidt angår sædelighedskriminelle, som ellers er opretholdt i moderne 
strafferet imellem retssystem og psykiatri. Hvis man er strafegnet, er det 
normalt udelukket, at man er psykisk syg.” (Munk, 2008).  

 
                                                
7 Prøveordningen stoppede i 2000 og behandlingsdomme blev gjort til en permanent løsning 
(Straffelovrådet, 2002). 
8 I retssystemet defineres straf i straffelovens § 31: ”De almindelige straffe er fængsel og bøde” 
(LBK Nr. 873 Af 09/07/2015 Gældende (Straffeloven), 2015). Udover straffe er der også andre 
strafferetlige retsfølger. Andre strafferetlige retsfølger jf. Straffelovens § 67 er de domme, der 
gives, som ikke er fængsel og bøde. Det kan eksempelvis være forvaring- og behandlingsdom-
me. Juridisk set er de ikke straffe, da de ikke er defineret som straf i lovgivningen, men de fun-
gerer ofte som et alternativ eller supplement til straf. Teoretisk set adskiller straf og andre straf-
feretlige retsfølger sig også ved, at straf er et bagudskuende indgreb, fordi det vægter, at loven 
er overtrådt. Andre strafferetlige retsfølger er derimod et forebyggende indgreb for at forhindre 
fremtidige lovovertrædelser. Straf og andre strafferetlige følger defineres samlet som de straffe-
retlige retsfølger. Derudover er der andre sanktioner, typisk erstatningsdomme, som kan idøm-
mes ved lovovertrædelser (Greve, 2002:14). 
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Indførslen af prøveordningen ophævede skellet mellem straf og behandling, mellem 

kriminel og syg. Med prøveordningen blev overgrebsmanden gjort til en hybrid. Han 

blev behandlet for sin sygelige drifter, men straffet for sin handling. På den måde kan 

man se, hvordan sammensmeltningen af psykiatri og jura, som Foucault også har påpe-

get, har været med til at muliggøre den pædofiles position i denne periode. Fra kun at 

blive set som et juridisk objekt, som skulle straffes, eller et psykiatrisk objekt, som skul-

le behandles, blev han med behandlingsdommene set som et retspsykiatrisk objekt, som 

skulle dømmes til behandling. På den måde blev den pædofile med indførslen af be-

handlingsdomme i denne periode sygeliggjort. 

 

Behandlingsdommene satte en præventiv praksis i spil. Det forsøgtes med lov at inter-

venere i den pædofiles liv ved at dømme ham til behandling og på den måde styre ham 

til forbedring. Fra at man fokuserede på at straffe for et seksuelt overgreb på et barn, gik 

man nu ind og fokuserede på den pædofile, der havde begået det seksuelle overgreb og 

idømte ham behandling. Med denne prøveordning tydeliggøres den potentialitet, der 

prægede denne periodes måde at anskue den pædofile. Der var en potential fare i ham, 

og det var derfor ikke nok at sende ham i fængsel for en tid. Man måtte sikre behand-

ling, for på den måde at beskytte andre mod seksuelle overgreb i fremtiden.   

 

Styring gennem viden  

Perioden var karakteriseret af, at man i stigende grad begyndte at iværksætte initiativer, 

der skulle undersøge seksuelle overgreb på børn. Der var dog en klar diskurs om, at et 

seksuelt forhold mellem barn og voksen var skadeligt for barnet, og derfor et overgreb: 

”Der er altid et sikkert offer: Barnet. Det påføres smerte ved overgebet, en smerte der 

kan ramme det dybt ind i sjælen […]” (Andreasen, 1999:8) og ”[…] der er da ofte 

traumatiske overgreb af f.eks. voldtægtskarakter” (Børnerådet, 2000:30), hvorfor vi-

densinitiativerne ikke handlede om at stille spørgsmålstegn ved konsekvenserne for 

barnet.  

 

Med forskellige initiativer og centre forsøgte man at etablere viden om, hvad seksuelle 

overgreb på børn var. Det blev nu fra politisk side besluttet, at man manglede viden om 
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seksuelle overgreb på børn, i modsætning til Kapitel 1: Fra synder til pervers og Kapitel 

4: Barnet som et seksuelt væsen, hvor objektiveringen skete inden for videnskaben. Nu 

gjorde man seksuelle overgreb på børn til et objekt for viden, der skulle undersøges, for 

på den måde at forsøge at styre på den pædofile.  

 

I 2000 udkom en redegørelse om forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Re-

degørelsen var blevet iværksat af den daværende regerings børneudvalg og udarbejdet 

af en arbejdsgruppe, der havde haft som opgave at udarbejde en redegørelse over om-

fanget af seksuelt misbrug af børn samt af hidtidige, aktuelle og planlagte indsatser (Det 

Tværministerielle Børneudvalg, 2000). En af konklusionerne fra rapporten fokuserede 

på den manglende viden på området. Det blev blandt andet konkluderet, at: 

 

”Det er navnlig i de senere år, der har været opmærksomhed omkring sek-
suelt misbrug af børn i Danmark. […] Det er derfor ikke forbavsende, at vi 
her i landet kun har lidt generel viden om omfanget og karakteren af pro-
blemet og af effekten af forskellige indsatser. Men det har forbavset ar-
bejdsgruppen, hvor lidt viden vi faktisk har.” (Det Tværministerielle Bør-
neudvalg, 2000: punkt 2.1). 

 

Redegørelsen konkluderede altså, at der var en manglende viden på området, og at der 

måtte sættes ind over for dette. Redegørelsen foreslog en række forskningstemaer, der 

prioriteredes højt ”med henblik på iværksættelse snarest muligt”, såsom: en undersøgel-

se blandt unge om seksuelle overgreb i skole, familie, fritidsinstitutioner, grænseover-

skridende adfærd begået af andre børn eller voksne etc. (Det Tværministerielle Børne-

udvalg, 2000: punkt 9). I 2001 oprettedes Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold 

og Seksuelle Overgreb mod børn (SISO). SISO tilbyder konsulentbistand til kommuner, 

skoler, anbringelsessteder og dagtilbud i forhold til beredskab, forebyggelse og tidlig 

opsporing, når der opstår en mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for et 

seksuelt overgreb, men er også som navnet antyder samlingspunktet for viden om så-

danne sager. Her tydeliggøres det, at seksuelle overgreb på børn i denne periode blev 

gjort til vidensobjekt, idet man oprettede et konkret center, der skulle rådgive andre in-

stitutioner. På den måde forsøgte man at generere viden om seksuelle overgreb på børn 

for på den måde at kunne styre på den pædofile.  
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I tråd med redegørelsen fra 2000 udarbejdede den daværende regering en handlingsplan, 

som udkom i 2003. Handlingsplanen indeholdte konkrete initiativer til forebyggelse og 

vejledning til håndtering af sager med seksuelle overgreb på børn. Som en følge af dette 

blev statslige initiativer etableret, der skulle indsamle viden og specialisere sig på områ-

det. JanusCentret blev etableret som en del af denne handlingsplan. Siden etableringen i 

2003 har JanusCentret arbejdet med børn og unge, der udviser seksuelt grænseoverskri-

dende adfærd. I den medicinske verden oprettedes Team for Seksuelt Misbrugte Børn 

på Rigshospitalet, som udelukkende modtager børn i alderen 0-15 år, hvor der er mis-

tanke om overgreb. Centret forsker i behandlingen af børn og rådgivning af myndighe-

der og har hovedsageligt fokus på de sundhedsmæssige forhold. 

 

”Arbejdsgruppen har identificeret en række områder, hvor der bør tages skridt til at 

afklare tilstanden på området for at kunne vurdere, om der er behov for at handle” (Det 

Tværministerielle Børneudvalg, 2000: punkt 2.6). Forskellige vidensformer blev derfor 

centrale for at kunne producere de præventive praksisser, der havde til formål at beskyt-

te børnene fra seksuelle overgreb. Politisk iværksatte man initiativer, der satte psykolo-

giske-, medicinske- og pædagogiske vidensformer an som vigtige for at kunne interve-

nere over for den pædofile. På den måde infiltreredes en række af vidensformer i et po-

litisk forsøg på at danne en løsning på problemet om den pædofile. Fra politisk side 

ville man forstå ofrene bedre, og man ville have initiativer, der kunne forebygge over-

greb. De vidensformer, der dannede fundamentet for initiativerne, var med til at forme 

de præventive praksisser, som senere blev iværksat, eksempelvis børneattester og ret-

ningslinjer i pasningsordninger.  

 

Stemplet: Pædofil! 

Fra politisk side begyndte der at komme et stort fokus på, at pædofile ikke skulle kunne 

komme i kontakt med børn – og slet ikke i pasningsordninger. Vadstrupgård-sagen var 

skrækeksemplet på dette: 

 

”Pædagogmedhjælperen var ansat på Vadstrupgård i næsten fem år, inden 
han blev anholdt. Men hvordan sexovergrebenes uhyrlige omfang har kun-
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net finde sted i daginstitutionen, uden andre blandt personalet anede uråd, er 
et mysterium.” (A. Steincke, 1998). 

 

Frygten for at pædofile skulle kunne finde på at arbejde i forskellige pasningsordninger, 

som det var tilfældet i Vadstrupgård, blev håndteret i 2001 ved at gøre det muligt for 

arbejdsgivere at indhente børneattester ”til brug for ansættelse eller beskæftigelse af 

personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med 

børn under 15 år […]” (Justitsministeriet, 29. marts 2001: § 36). Det var således frivil-

ligt for arbejdsgiverne, om de ønskede at indhente børneattester. Børneattesten skulle 

minimere sandsynligheden for at dømte pædofile kom til at arbejde med børn og blev 

dermed en præventiv praksis i ambitionen om at skabe sikkerhed. Med børneattesten 

begyndte der at etablere sig en praksis, som skulle vise sig at blive udvidet og stadfæ-

stet. I 2003 skrev regeringen i et supplerende regeringsgrundlag, at:  

”Seksuelt misbrug af børn hører til de mest afskyelige overgreb, der kan 
tænkes. Regeringen vil styrke indsatsen for at forebygge, opdage og retsfor-
følge sådanne overgreb og sikre støtten til barnet og familien. Muligheden 
for at få relevante oplysninger om dømte pædofile og undgå, at de får mu-
lighed for at beskæftige sig med børn, skal selvsagt bruges i alle tilfælde. 
Det gælder ikke alene i forbindelse med ansættelsen i f.eks. skolen og til-
knytningen til foreningen, men der må også løbende følges op, så der kan 
reageres, hvis en ansat senere begår overgreb. Regeringen vil derfor bl.a. 
sikre nye retningslinjer om indberetning og videregivelse af oplysninger om 
overgreb mod børn.” (Regeringen, 2003). 
 

Seksuelle overgreb på børn kategoriseredes af regeringen som et af de mest afskyelige 

overgreb. Regeringen mente derfor, at muligheden for at få relevante oplysninger om 

dømte skulle bruges. Det blev til et lovforslag, der skulle sikre: ”at der ikke ansættes 

eller beskæftiges personer i børnerelaterede job, som har fået dom for overtrædelse af 

straffelovens pædofilibestemmelser.” (Justitsministeriet, 2005). I 2005 blev det vedtaget, 

og Børneattestloven så dagens lys. Fra at arbejdsgivere fik muligheden for at tjekke 

deres medarbejderes eventuelle pædofile baggrund med børn, som der blev åbnet op for 

i 2001, blev det i 2005 gjort til en pligt for arbejdsgivere at indhente børneattester, hvis 

medarbejderne var i kontakt med børn under 15 år (Kulturministeriet, 2005). 

 

Med børneattestloven blev den valgfri mulighed for arbejdsgivere ændret til at være 

obligatorisk (Kulturministeriet, 2005). Loven udvidedes allerede i 2012 til ikke kun at 
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omhandle de, som havde direkte kontakt med børn under 15 år, men også til de ”der 

som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved 

har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn […]” (Kulturministeriet, 

2012), hvilket er en pejling på, at praksissen bredte sig og udvidede sin styring. Praksis 

skulle skabe sikkerhed for, at tidligere dømte ikke havde adgang til børn uanset, om det 

var en direkte kontakt eller om det blot var en mulighed. Der kunne også indhentes bør-

neattester på medarbejderens familiemedlemmer, hvis der var en mulighed for at de 

kom i kontakt med børnene (Kulturministeriet, 2012). Dermed forsøgtes det at forhindre 

seksuelle overgreb på børn ved at registrere, bevare og videreformidle viden. Der blev 

skabt en foranstaltning, der skulle skabe sikkerhed, og børneattesten blev dermed en 

præventiv praksis.  

 

Mistænkeliggørelse af mandlige pædagoger 

Vadstrupgård-sagen var som sagt ikke glemt. Man frygtede, at mennesker, der arbejde-

de med børn, kunne være pædofile, selv efter børneattesterne var blevet et lovkrav. Den 

præventive styring skabte en forbindelse hertil, fordi initiativerne, der skulle skabe sik-

kerhed og beskyttelse over for pædofile også nåede ud i pasningsordninger og dermed 

også ramte alle, der ikke nødvendigvis var pædofile. Det sås i mandlige pædagoger, der 

blev mistænkeliggjort af praksisser i form af retningslinjer og indretning i pasningsord-

ninger, der skulle sikre, at der ikke skete seksuelle overgreb på børn. I en vejledning til 

pædagoger m.fl. stod: 

 

”[…] mænd, der arbejder med børn [må] være bevidste om, at der er en risi-
ko for, at de begrundet eller ubegrundet kan blive mistænkt for at seksuelt 
misbrug af et barn. Det er vigtigt, at de i deres omgang med barnet er sig 
bevidste om denne fare […]” (Andreasen, 1999:9). 

 

58 procent ud af 1457 daginstitutioner og SFO’er svarede i 2012 ja til spørgsmålet: ”Er 

der retningslinjer i din institution, der skal beskytte børnene mod seksuelle overgreb 

og/eller beskytte personalet mod uberettigede anklager om seksuelle overgreb på bør-

nene?” (Leander, Munk, & Lindsø Larsen, 2013:18). Typiske retningslinjer var: Man 

må ikke være alene med børnene (både generelt, men også specifikt ved toiletbesøg og 

bleskift), der må ikke være lukkede døre i institutionen, der er ruder i døre og vægge, og 
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indretningen i institutionen er præget af synlighed og overblik (Leander et al., 2013:22-

23). Retningslinjerne kunne også være en uudtalt praksis, der ikke var nedskrevet, så-

som ”at man altid er to sammen med børnene, eller at mandlige pædagoger ikke skifter 

ble” (Leander et al., 2013:18). Institutionerne lavede retningslinjer for at beskytte børn 

og personale, og det var ofte personalet, særligt de mandlige pædagoger, der efterspurg-

te disse (Leander et al., 2013:21). Personalet ville ikke stå i den situation at blive be-

skyldt for at have forgrebet sig på et barn. I visse institutioner var der særlige retnings-

linjer rettet mod mænd. Mændene gav udtryk for, at det var nødvendigt, at de følte sig 

trygge, men også at de følte sig mistænkeliggjorte heraf (Leander et al., 2013:33-36). 

 

De præventive praksisser skabte både sikkerhed for forældrene, børnene og personalet, 

men altså også en mistænkeliggørelse. De mandlige pædagoger frygtede at blive mis-

tænkt og ville derfor have retningslinjer. Retningslinjerne var en praksis, der samtidig 

antydede, at seksuelle overgreb på børn var en faktisk mulighed. Vi ser altså, at der her 

opstod en potentialitet, som blev produceret af den styring, man forsøgte at sætte ind 

ved at indføre retningslinjer, hvor mandlige pædagoger eksempelvis ikke måtte være 

alene med børnene. Alle pædagoger blev set som værende potentielt pædofile. Denne 

præventive praksis i form af retningslinjer installerede samtidig en særlig form for 

overvågningspraksis blandt medarbejderne. Retningslinjerne var decentraliserede i 

dagsinstitutionerne og alle medarbejderne havde således et ansvar for, at de blev over-

holdt. På den måde formodes en overvågningspraksis, hvor alle overvågede alle.  

 

Voksne med seksuelle fantasier om børn 

Potentialitet opstod også via præventive tiltag i form af rådgivning- og behandlingstil-

bud. I 2013 lancerede Sexologisk klinik i Region Hovedstadens Psykiatri og Red Barnet 

kampagnen ”Bryd Cirklen” 9. Kampagnen henvendte sig til ”potentielle krænkere” (Se-

xologisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 2013c); voksne med seksuelle fantasi-

er og tanker om børn (Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 2013a) og 

altså ikke direkte til pædofile: ”For nogle voksne er den seksuelle interesse for børn 

                                                
9 Det har siden 2004 været muligt at få rådgivning og behandling på Sexologisk Klinik (Sexolo-
gisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 2013a), og Bryd Cirklens hjemmeside har været 
etableret siden 2009 (Red Barnet, 2013). 
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mindre udtalt end den seksuelle interesse i andre voksne. Denne gruppe kan man ikke 

nødvendigvis betragte som pædofile” (Red Barnet, 2013). 

 

Bryd Cirklen kampagnen satte den pædofile i en ny position. Den pædofile stod ikke 

alene, men kom under samlebetegnelsen: Voksne med seksuelle tanker og fantasier om 

børn. Feltet af hvem, der potentielt kunne begå et seksuelt overgreb, udvidedes altså 

igen, men det fastlåste samtidig den pædofile i udelukkende at være en potentiel børne-

krænker. Med det åbnede Bryd Cirklen op for, at potentielle krænkere kunne være alle, 

der på et eller andet tidspunkt havde haft seksuelle tanker om børn. De voksne med sek-

suelle fantasier og tanker om børn blev samtidig beskrevet som at være ligesom alle 

andre mennesker: ”Mennesker, der har seksuelle tanker om børn, er generelt lige så 

forskellige som alle andre mennesker. De har forskellige jobs. De bor forskellige steder. 

De lever på forskellige måder” (Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 

2013d). Det seksuelle overgreb på barnet var førhen blevet forbundet med det pædofile 

sexuhyre, som det blev vist i Kapitel 6: Starten på panikken. Med Bryd Cirklens kam-

pagne blev alle voksne med seksuelle tanker om børn potentielt pædofile, og frygten for 

seksuelle overgreb på børn kunne dermed sprede sig yderligere.  

 

Ligesom Foucault påpegede, at den kriminelle var i fokus for straf fremfor den krimi-

nelle handling (Foucault, 1978), var det her den potentielle krænker, der blev fokus for 

et farligt element uden det seksuelle overgreb som fikseringspunkt. Det var hele indivi-

det i form af den pædofile, man søgte at styre på med kampagnen og ikke kun selve 

handlingen i form af det seksuelle overgreb. Man behøvede ikke at have brudt loven 

som pædofil, men fordi han blev anset som en potentiel krænker, skabtes der et præven-

tivt tiltag, der skulle få den pædofile til at melde sig til rådgivning og behandling. ”Ved 

at få fat i de potentielle krænkere og tilbyde dem professionel hjælp og eventuel behand-

ling, kan vi faktisk skåne mange børn for smertefulde overgreb”, udtalte (Sexologisk 

Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 2013c). Behandling foregik i terapeutiske forløb 

og ”det er ikke sikkert, at du kan blive "kureret" for tankerne. Men du kan lære at kon-

trollere dem og leve med dem, så de ikke længere er farlige. Du behøver ikke være ale-

ne med dine tanker” (Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, 2013b). 

 



 88 

Den potentielle krænker skulle behandles for at undgå, at potentialet udlevedes. Bryd 

Cirklen ville ikke kunne få potentialet til at forsvinde fra den pædofile, men lære ham at 

kontrollere sig selv ved at holde tanker adskilt fra handling. Den pædofile blev opfor-

dret til at bekende sine tanker til psykiatrien for på den måde at blive frigjort. ”[…] Be-

kendelsen var og er stadig den generelle støbeform, som regulerer produktionen af sand 

viden om sex” (Foucault, 1994:71). Gennem de potentielle krænkeres bekendelse i form 

af rådgivning hos Bryd Cirklen kunne psykiatrien få viden om deres seksuelle fantasier 

og tanker, og gennem dette yde rådgivning og behandling. Der var med rådgivning- og 

behandlingsmulighederne en præventiv praksis, der søgte at minimere risikoen for, at 

tanke blev til handling i form af et seksuelt overgreb på et barn.   

 

Opsamling 

Efter medierne formidlede viden om sager om seksuelle ovegreb på børn, blev det for 

politikerne tydeligt, at der ikke var nogen faktuel viden om det. Retssystemet og psyki-

atrien blev sammensmeltet og der blev indført behandlingsdomme, der skulle prøve at 

få den dømte pædofile omvendt fra sine sygelige drifter. Behandlingsdommene formede 

den pædofile som både et psykiatrisk- og et juridisk objekt, som man både måtte straffe 

og behandle.   

 

Generelt blev der foretaget mange politiske initiativer i form af eksempelvis redegørel-

ser og handlingsplaner. Der blev formuleret et ønske om at kontrollere og styre på den 

pædofile, men ikke nok viden til at skabe det på. Videnscentre blev etableret for at ge-

nerere og opsamle viden, så styringen af den pædofile og risikoen for seksuelle over-

greb på børn kunne tage sin form. Det seksuelle overgreb på børn blev på denne måde 

til et objekt for viden.  På trods af at man forsøgte at skabe initiativer, der skulle sikre 

mere viden om den pædofile, omhandlede initiativerne primært børnene og det seksuel-

le ovegreb frem for den pædofile. Her fremlæses en moralsk diskurs, der styrede vi-

densproduktionen og dermed kom til at præge de præventive praksisser, som blev sat i 

værk for at minimere risici for seksuelle ovegreb på børn. På trods af at det var den pæ-

dofile, man forsøgte at håndtere, rettedes de præventive effekter enten mod børn eller 

på, at de seksuelle ovegreb ikke skete igen såsom med straf, behandling, rådgivning og 
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børneattester. Ingen initiativer blev sat i verden for at producere viden om den pædofile, 

herunder eksempelvis hans tankestrømme, overvejelser om handling, mv. På trods af at 

man politisk talte om at ville styre på den pædofile, var initiativerne præget af, at om-

handle barnet, hvilket synliggør den moralske kompleksitet, som den pædofile er omgi-

vet af, og som vi påpegede i problematiseringen; at forskning og undersøgelser konkret 

om den pædofile er meget sjældne.   

 

Styringen blev formet af en risikodiskurs, der havde til sigte at minimere sandsynlighe-

den for seksuelle overgreb på børn. En række præventive praksisser kom i spil og skulle 

hjælpe ikke kun børnene, men også voksne, der arbejdede med børn i form af børneatte-

ster og retningslinjer for professionel kontakt med børn. Praksisserne, særligt i pas-

ningsordninger, var med til at forstærke den mindre synlige side af den præventive 

praksis. Efter hensigten beskyttedes børnene og de ansatte beskyttedes mod usande an-

klager, men netop den beskyttelse mod de ansatte var også med til at skabe antagelsen 

om, at de faktisk kunne finde på at misbruge børnene, idet muligheden for fejlagtig an-

klage samtidig giver muligheden for berettiget anklage. Der lå altså i de præventive 

praksisser indlejret en mistænkeliggørelse af de, der skulle styres af praksisserne. Dette 

sås også med kampagnen Bryd Cirklen, som havde til formål at rådgive og behandle 

alle med seksuelle tanker og fantasier om børn. På den måde anråbes alle med tanker 

eller fantasier som en potentiel krænker.  

 

Dermed ser vi, hvordan denne periode sætter den pædofile på spidsen som et psykiatrisk 

og juridisk objekt, der forsøges styret på, men som på trods af en lang række initiativer 

er et komplekst objekt, der ikke er helt så let at finde en løsning på.   
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Konklusion 
 

I udlandet har man i nogle år beskæftiget sig med den pædofile som et forskningsobjekt, 

herunder blandt andet stigmatiseringen af pædofile (Feelgood & Hoyer, 2008; Imhoff, 

2015; Jahnke & Hoyer, 2013; Jahnke, Imhoff, & Hoyer, 2015; Mccartan, 2004). Det 

samme er ikke tilfældet her i Danmark. Beth Grothe Nielsen har dog markeret sig med 

sin forskning om seksuelle overgreb på børn generelt, og særligt med sin seneste bog 

”Sagt og usagt” (Grothe Nielsen, 2011). Derudover oprettedes i 2010 Forskningsgrup-

pen Paradox på Aarhus Universitet, der forsker i frygt for pædofili og anklagen herom 

særligt i daginstitutioner, men også i samfundet generelt10 (Leander, 2015). Herudover 

er fænomenet hovedsageligt berørt udenfor den akademiske verden.  

 

”Så, nej, glem alt om årelang dybdeborende forskning på området, for hvis 
man lever som borger i et civiliseret samfund med en velfungerende rets-
stat, må og skal enhver person over 18 år vide, at hvis man begår seksuelle 
overgreb på børn har samfundet på alle måder en menneskelig og moralsk 
ret til at spærre folk inde for at beskytte uskyldige og forsvarsløse børn, så 
de ikke får ødelagt deres naturlige seksuelle udvikling på grund af voksne 
mennesker, der ikke kan styre deres perverse lyster.” (Villesen, 2014a: 
Kommentarspor). 

 

Sådan skrev Ole Brockdorff i kommentarsporet til en artikel angående manglende 

forskning om pædofili. Han mener simpelthen ikke, at der er nogen grund til at forske i 

pædofili, fordi det bør være åbenlyst, at det er forkert at begå seksuelle overgreb på 

børn, og at perverse voksne skal styre deres drifter. Det lader nu ikke til at være derfor, 

at forskerne selv afholder sig fra at forske i det. Snarere er det nok, som sociologen 

Henning Beck erfarede, da han uden held forsøgte at få publiceret et essay herom: ”Jeg 

mærkede, at det kunne være farligt for min stilling og mit omdømme at forsøge at få 

essayet publiceret andetsteds, og jeg opgav overhovedet at forske mere i emnet” (Ville-

sen, 2014a). Psykolog og behandler af pædofile Thomas Hammerbrink oplevede også 

                                                
10 På nuværende tidspunkt er de i gang med et forskningsprojekt, der på titlen ser ud til at have 
samme interesseområde som vores: ”Når tilliden forsvinder – om dannelsen af en social mistil-
lidsidentitet”, der blandt andet undersøger den medicinsk- og retshistoriske baggrund for nuti-
dens store fokus på pædofili (Leander, 2015). I forsøget på at afdække det danske forsknings-
felt, har vi kontaktet Forskningsgruppen Paradox. De har desværre ikke haft tid og ressourcer til 
at sparre med os i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale. 
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en afstandtagen, når han fortalte andre om sit arbejde: ”Det giver voldsomme reaktioner. 

[…] Jeg måtte være blevet smittet, når jeg talte [pædofiles] sag og tænkte på, hvad man 

kunne gøre for at hjælpe ham” (Villesen, 2014b). En anden årsag kan være, at det kan 

være svært at få bevilliget penge til forskning om pædofili, medmindre det er forskning, 

der undersøger ofrene (Villesen, 2014b).  

 

Set i lyset af ovenstående oplever vi, at der er en form for frygt for at forske i pædofili 

af den grund, at man ikke vil beskyldes for at være pædofil eller sympatisør med dem, 

og hvis man begiver sig i kast med dette, er det øjensynligt nødvendigt at understrege, 

at ens hensigter er reelle. Når vi har valgt at undersøge dette fænomen, er det på grund 

af vores undren over, hvordan det lige er den pædofile, der er blevet til vor tids monster. 

Vi sympatiserer med dé pædofile, der ikke begår seksuelle overgreb på børn og som 

søger behandling. På den måde problematiserer vi vores samtids håndtering af pædofile 

som monstre, men tager samtidig også afstand fra seksuelle overgreb på børn.  

 

I Foucaults optik ville man sikkert kunne kritisere vores ståsted, idet vi ikke betvivler 

selvfølgeligheden i det forkerte i seksuelle overgreb på børn. Som forskere tager vi altså 

afstand fra seksuelle overgreb på børn. Vi er derfor indrulleret i en diskurs, der er gæl-

dende i dag i forhold til den problemstilling, vi undersøger. Eller sagt på anden vis; vi er 

farvet af vores samtid. Måden, hvorpå vi har forsøgt at komme uden om dette på, er 

ved, at vi har undersøgt, hvordan det er blevet forkert at være pædofil og ikke, hvordan 

det er blevet forkert for voksne at have seksuelle forhold til børn. Til det har vi anvendt 

genealogien og derved forsøgt at ryste ved den konstruktion af den pædofile, vi ser i 

dag, men altså ikke, hvordan det er blevet forkert at have sex med børn.  

 

Nedslagspunkternes bidrag til besvarelse af problemformuleringen 

Specialet handler ikke om, at den pædofile er stigmatiseret eller i hvor høj grad han er 

det. Vi adskiller os dermed fra den eksisterende forskning, idet vi skriver en genealogisk 

historie. Vi har ikke ledt efter intentioner og årsagssammenhænge, ligesom vi ikke kun 

ser på konkrete udsagn, men også praksisser. Vi går bag om selve konstruktionen af den 

pædofile og har arbejdet ud fra følgende problemformulering:  
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Med genealogien har vi vist, hvordan mange forskelligartede diskursive praksisser har 

været med til at konstituere det, vi i dag kender som den pædofile. Nogle diskurser har 

været skabt af udsagn, der ikke direkte var forbundne til den pædofile, men som allige-

vel har været muliggørende for konstitueringen vi ser i dag af den pædofile.  

  

Det var tilfældet i Kapitel 1: Fra synder til pervers, hvor vi så, at der efter et skift fra en 

kristen til en videnskabelig styring af kønslivet, blev talt om det naturlige kønsforhold 

mellem gifte mænd og kvinder. Forplantningen og reproduktionen berettigede den na-

turlige kønsdrift og gjorde dermed alle andre typer af kønsforhold til perverse, hvilket 

blev konstituerende i form af unaturlighed for den, der måtte ønske at indlade sig med 

børn. I perioden skete der med videnskabens indtog også en klassificerende tilgang til 

kønnet, hvilket kategoriserede mænd, der jagtede drengebørn, som pæderaster.  

 

En anden type af diskursiv praksis viste vi i Kapitel 2: Hjemmets funktion. Her var det 

seksuelle overgreb forbundet med et sted. Arbejderhjemmet, med al sin dårligdom, var 

også stedet, hvor seksuelle overgreb på børn fandt sted. Soveforholdene i hjemmet 

skabte en mulighed for seksuelle overgreb og hjemmene skulle derfor styres gennem 

indretning med opdelte soveværelser, hvilket skabte en restriktion imellem forældre og 

børn. I samme periode opstod husmoderen i en diskurs om det ordentlige hjem, der 

skulle skabe opkomsten for det gode samfund, hvilket indebar at skabe en god og tryg 

opvækst for børnene. Hun skulle beskytte børnene, og hjemmet fik en dobbelthed. Da 

husmoderen trak i arbejdstøjet og overlod børnene til pasningsordninger, flyttede fryg-

ten for seksuelle overgreb til en anden materialisering, nemlig pasningsordninger. 

 

I Kapitel 3: Pæderasten og den lokkende mandsperson, viste vi, hvordan den pædofile 

begyndte at få et ansigt. Den pædofile var stadig ikke konstrueret, men pæderasten var. 

Han var en form for homoseksuel. De var farlige, fordi de kunne smitte børnene med 

Hvordan har diskursive praksisser gennem historien konstitueret den 

pædofile? 
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deres perversion. Derfor skete der er en udvikling til, at børnene skulle advares om, at 

pæderasterne fandtes. I advarslerne skete et skift i diskurserne, så det ikke længere kun 

var pæderasten, der var farlig, men også den lokkende mandsperson, som børnene skul-

le vogte sig for. I denne periode var det konstituerende element, at børnekrænkeren var 

en, som børn skulle advares om. 

 

I slutningen af 1940’erne blev barnets seksualitet gjort til objekt for viden. I Kapitel 4: 

Barnet som et seksuelt væsen, viste vi, at Kinseys opdagelse af barnets orgasme har 

implicitte og eksplicitte referencer til, hvordan fortalere for pædofili fik en taleposition, 

men også hvordan det op til i dag er medvirkende til, at barnets seksualitet accepteres. I 

dag dog med en klar skelnen mellem barnets seksualitet og den voksnes seksualitet. Et 

skel Kinsey ikke selv foretog.  

 

Et anderledes konstituerende element var udgivelsen af romanen ”Lolita”, hvilket blev 

billedet på de pædofiles våde drøm; den lille pige, der forfører den voksne. Dette så vi i 

Kapitel 5: Voksenlokkeren Lolita. Det blev her vist, hvordan Lolita affødte betegnelsen 

voksenlokker, som var med til at danne retspraksis indtil 1992, idet man ikke mente, at 

man kunne stole på unge pigers vidneudsagn. I dag genkender vi ikke betegnelsen vok-

senlokker, som heller ikke længere danner grundlag for retspraksis, hvorimod Lolita er 

en udbredt betegnelse i sex,- mode- og reklameindustrierne.  I denne periode skabtes en 

taleposition, for Børnelokkernes Befrielsesfront og senere Pædofilgruppen, som mulig-

gjorde at retfærdiggøre seksuelle forhold til børn. For dem blev det naturlige seksuelle 

forhold skabt af kærlighed, hvilket i dag er fremmed for os og derfor en udgrænset dis-

kurs. 

 

I Kapitel 6: Starten på panikken blev det klart, at offentligheden fik øjnene op for sek-

suelle overgreb på børn gennem en kraftig stigning i mediedækningen. Den pædofile 

var nu en udbredt og kendt betegnelse, og han var frygtet og farlig. Den pædofile blev 

ikke kun sat i forbindelse med seksuelle overgreb på børn, men også med mord. Medi-

erne skrev, at han tændte på frygt og smerte, og han blev portrætteret som et monster og 

et sexuhyre. Det var her ikke længere børnelokkeren i parken, man frygtede. Den pædo-

file kunne være hvem som helst, og dette blev forstærket af internettet, som gav den 



 94 

pædofile adgang til børnene, hvor end de befandt sig. Frygten for seksuelle overgreb på 

børn blev her en frygt for den pædofile, og de to ting smeltede sammen. Man adskilte 

ikke den pædofile fra det seksuelle overgreb.  

 

Der blev i samme årrække produceret en mængde teknikker og sanktioner, der skulle 

forsøge at håndtere risikoen for pædofile handlinger. Dette blev klart i Kapitel 7: Hånd-

teringen af den pædofile. Der var en intensivering af politisk intervention, og den davæ-

rende regering iværksatte en række initiativer, der forsøgte at løse problemet om seksu-

elle overgreb på børn. Disse var præventive praksisser, der havde til formål at beskytte 

eksempelvis mandlige pædagoger mod uberettiget mistanke. De præventive praksisser 

affødte dog samtidig netop denne mistanke, idet de samtidig udpegede alle som potenti-

elle krænkere. Hvad der samtidig blev tydeligt var, at selvom det var den pædofile, man 

forsøgte at håndtere, rettedes initiativerne alligevel mod barnet eller det seksuelle over-

greb. Håndteringen af den pædofile blev domineret af en moralsk diskurs i så høj grad, 

at det var svært at udforme initiativer, der rettedes udelukkende mod den pædofile.  

 

Den pædofile er en ny betegnelse, vi genkender i dag. Alle ved, hvad en pædofil er og 

alle har en mening om ham. Sådan har det ikke altid været. Før den pædofile betegnelse 

opstod i 1990’erne var der en række andre betegnelser, der på forskellig vis har været 

medkonstituerende for det, vi i dag kender som den pædofile. Vi har med specialet vist 

pæderasten, der var en homoseksuel med særlig interesse for drenge og den lokkende 

mandsperson, der senere får betegnelsen børnelokker, samt sexmonsteret, der er overalt, 

og som kan finde på hvad som helst. Samtidig er det blevet tydeligt, at en række prak-

sisser gennem historien har været medkonstituerende for disse kategorier. Seksuelle 

overgreb på børn er således blevet synliggjort ved hjemmet, pasningsordninger og ved 

at være alle steder gennem internettet. Dette har gjort, at børnekrænkeren løbende er 

blevet forsøgt håndteret gennem særlig indretning af arbejderboliger, retningslinjer for 

pædagoger i pasningsordninger og forskellige politiske initiativer. Alle disse historiske 

diskursive praksisser har været muliggørende for, at den pædofile er blevet konstitueret, 

som han er i dag.  
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Pædofil og børnekrænker 

Genealogien standser i nutiden, hvor vi ser det styrende præventive praksisser, som 

fremtvinger en potentialitet i den almindelige mand. Dette skaber også en særlig positi-

on for den pædofile. De historiske diskursive praksisser, der munder ud i en præventiv 

styring, former den pædofile som den personificerede trussel om det seksuelle overgreb 

på børn. Faktisk kan de to slet ikke adskilles, og den pædofile bliver automatisk konsti-

tueret som seksualforbryder.   

 
”Der går en lige linje mellem at være pædofil og blive opfattet som sexfor-
bryder. Det på trods af at det er lovligt at være pædofil i Danmark. Og ja, 
der er forskel på at være pædofil og begå sædelighedsforbrydelser mod 
mindreårige […]” (Anhøj, 2013).  

 

Sådan skrev Mathilde Anhøj efter Thomas Vinterbergs film ”Jagten” havde haft premie-

re. Her beskriver skribenten, hvordan pædofile altid fremstår som skurke, men at de 

”fortjener præcis den samme tolerance og respekt” som alle andre, indtil det er bevist, 

at de har overtrådt loven (Anhøj, 2013). Anhøj lægger her an til en manglende skelnen, 

som vi også bemærker i vores genealogiske analyse; nemlig at det at være pædofil og 

det at være børnekrænker bliver fremstillet som én og samme sag, hvilket særligt fore-

kommer i medierne i Kapitel 6: Starten på panikken. De to sættes lig hinanden. Beteg-

nelsen pædofil blev benyttet i flæng i medierne, hvor det eksempelvis skrives at, de 

”pædofile tænder på frygt og smerte” (Svarstad, 1998) og, at ”de pædofile befinder sig 

overalt” (Svarstad, 1998), samt at de får stemplet ”sexuhyre” (A. Steincke, 1998). 

 

Ser man på en almindelig nutidig definition af pædofili finder man hurtigt ud af, at den 

ikke inddrager nogle af de karaktertræk, den pædofile gives af medierne, ej heller ind-

drages handling, altså det at begå overgrebet på et barn. Pædofili defineres som seksuel 

fascination af og tiltrækning mod børn (Gyldendal - den store danske, 2012). Ej heller 

er det: ”At have seksuelle tanker om børn […] ikke nødvendigvis det samme som at være 

pædofil” ifølge Red Barnet (Red Barnet, 2013). Karen Munk har også udtalt, at ”man 

kan sagtens være pædofil uden at have gjort noget, og man kan sagtens være ikke-

pædofil, selv om man har gjort noget” (Villesen, 2014a). Det er altså ifølge fagmænde-

ne ikke handlingen, det seksuelle overgreb på barnet, der afgør, hvorvidt man er pædofil 
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eller ej og det anslås, at ”kun 20 procent af børnemisbrugerne rent faktisk kan kaldes 

pædofile” (Koldbye, 2008). Ligeledes er det ifølge Straffelovens § 222 ikke ulovligt at 

være pædofil, men at have samleje med et barn under 15 år er ulovligt. Derfor kan man 

heller ikke straffes for at være pædofil, medmindre man har forgrebet sig på et barn. 

Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, mener, at den manglende skelnen er et problem: 

 

”Det er et problem, at begrebet pædofili i mange menneskers opfattelse er 
blevet synonymt med seksuelt misbrug af børn. Det er ikke alle pædofile, 
der begår overgreb, og faktisk er det ikke alle overgreb, der er foretaget af 
en pædofil.” (Mortensen, 2015). 

 

Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at medier og andre benytter betegnelsen pædo-

fil, når de henviser til en, der begår seksuelle overgreb på børn. Dette sås i Kapitel 6: 

Starten på panikken, men faktisk også allerede i de indledende citater i problemfeltet af 

Søren Pind og Simon Emil Ammitzbøll, hvor de italesatte pædofili som en forbrydelse: 

”[…] der straffes for lavt, når der er tale om særligt modbydelige forbrydelser såsom 

pædofili” (Sørensen, 2015) og ”[…] straffen [skal øges] markant for pædofili” (Ritzau, 

2015). De skelnede ikke mellem, hvorvidt det seksuelle overgreb rent faktisk var begået 

af en pædofil, men tog det for givet og italesatte seksuelle ovegreb på børn som pædofi-

le forbrydelser, fuldstændig som om seksuelle overgreb på børn, er det samme som pæ-

dofili.  

 

Det viser en klar forskel i, om det er en fagmand eller lægmand, herunder medier og 

politikere, der benytter betegnelsen pædofil. Det at være pædofil er ifølge definitionen 

ikke det samme som at begå et overgreb på et barn; og det at begå et overgreb på et barn 

er ikke det samme som at være pædofil. Betegnelsen pædofili skævvrides i offentlighe-

den fra at være en fascination af og tiltrækning mod børn til at være det seksuelle over-

greb, og dermed en faktisk handling. Sammenblandingen af betegnelserne illustreres 

med følgende model, hvor det tydeliggøres, hvordan de to sættes lig med hinanden:  
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Model 2: Pædofil og børnekrænker  

 
Modellen viser, hvordan den pædofiles position er blevet uadskillelig fra børnekrænke-
ren og omvendt. 
 

Modellen viser, at skellet mellem at være pædofil; at være tiltrukket af børn, og børne-

krænkeren; at begå et overgreb på et barn, udviskes og smelter sammen. Har en person 

begået et seksuelt overgreb på et barn, bliver der ikke skelnet mellem, om han har be-

gået handlingen, fordi han faktisk er pædofil, eller af anden årsag såsom af andre soci-

ale eller psykologiske årsager (Rangstrup, 2011:12). Når der skrives om seksuelle 

overgreb på børn, så betegnes børnekrænkeren pædofil. Den manglende skelnen efter-

lader os med en række spørgsmål, som vil være interessante at undersøge i videre 

forskning. Spørgsmål såsom: Er den manglende skelnen med til at skabe en endnu 

mere markant stigmatisering af det at være pædofil, og er det på grund af den mang-

lende forståelse for, hvad det egentlig vil sige at være pædofil, at rådgivningstilbud har 

svært ved at få folk i behandling?  

 

Det uddifferentierede problem 

En af de problemstillinger, vi med dette speciale kan pege på, er pædofiliens uddifferen-

tiering. Gennem den genealogiske analyse tydeliggøres det, at den pædofile ikke er et 

fast, men omskifteligt objekt. Den pædofile er derimod noget forskelligt, objekter der 

emergerer på forskellig vis gennem historien. Hermed formes den pædofile på forskelli-

ge måder og af flere forskellige konstruktioner. Den pædofiles referencepunkt er for-

skelligt, hvad end det eksempelvis er en juridisk-, psykiatrisk-, politisk- eller masseme-
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die konstruktion af den pædofile:  

 

En juridisk konstruktion skaber den pædofile som en kriminel person, der må under-

lægges sanktioner. Den pædofile skal straffes, og herefter kan personen optages i sam-

fundet igen. Løsningen er her en straf i juridisk forstand. Derimod former en psykiatrisk 

konstruktion den pædofile som et problem, der må behandles enten ved terapi eller me-

dicinsk kastration. En politisk konstruktion former den pædofile som et styringsobjekt, 

der kan løses ved lovgivning og handleplaner. Massemedierne konstruerer den pædofile 

som det farlige i samfundet, man kan oplyse sig ud af. 

 

Af dette bliver det tydeligt, at den pædofile er uddifferentieret i en række konstruktio-

ner, og dette besværliggør at finde en løsning, der kan rumme disse forskelligartede 

konstruktioners måde at anskue problemet om, hvordan den pædofile skal håndteres. 

Derimod affødes en række problemer og en række løsninger, som gør, at den pædofile 

emergerer på ganske forskellig vis i de forskellige konstruktioner. På den måde opstår 

håndteringen af den pædofile, som et problem.  

 

Ledelsesproblemet og det præventive dispositiv  

En anden problematik, som dette speciale åbner op for med opkomsten af den pædofile, 

er de ledelsesmæssige udfordringer, der opstår i relationen mellem børn og voksne i alle 

mulige sammenhænge. Vi så i Kapitel 7: Håndteringen af den pædofile, hvordan man 

forsøgte at skabe løsninger, men også hvordan disse løsninger affødte potentialitet. Det 

karakteristiske ved den præventive praksis er, at der ligger indlejret en risikostyring, 

som skal forhindre seksuelle overgreb på børn. På den ene side forebygges der ved at 

lovgive, indsamle viden og indrette rum på en særlig præventiv måde, på den anden side 

sanktioneres der over for de mest risikable situationer såsom pasningsordninger og ge-

nerelt interaktionen mellem børn og voksne. Disse præventive praksisser former relatio-

nen mellem barn og voksen på en sådan vis, at der skabes en ledelsesmæssig udfordring 

i form af, hvordan voksne og børn kan og skal interagere med hinanden.  
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Den præventive praksis er ikke bare til stede, når det gælder sikkerhedsforanstaltninger 

mod seksuelle overgreb på børn og beskyttelsen fra den pædofile. Den præventive prak-

sis viser sig også andre steder i vores samfund (se Borch, 2005). Derfor mener vi, at 

vores speciale indirekte belyser nogle bredere samfundsmæssige udfordringer, idet flere 

og flere institutioner organiseres under en risikodiskurs med præventive praksisser. De 

præventive praksisser rammer alle steder, hvor der er en interaktion mellem børn og 

voksne, og denne situation kontrolleres muligvis af, at den voksne er potentiel pædofil. 

Andre situationer med interaktion mellem børn og voksne, som vi ikke med den genea-

logiske analyse har berørt, men som man kunne forestille sig også påvirkedes af præ-

ventive praksisser, er relationen mellem bademesteren og børnene i svømmehallen, 

spejderlederen og spejderbørnene og måske endda også et hvilket som helst tilfældigt 

møde mellem børn og voksne. Den voksne er nemlig mistænkeliggjort via de præventi-

ve praksisser, hvilket vi også viste i Kapitel 7: Håndteringen af den pædofile. Man kun-

ne tale om, at der med frygten for pædofili, den manglende definition heraf og håndte-

ringen i form af præventive praksisser skabes et nyt form for præventivt dispositiv. Et 

dispositiv, som er determinerende for forholdet mellem voksne og børn generelt; et pæ-

dofili-præventivt dispositiv.  

 

Vi kan derfor også forestille os yderligere analyse af, hvordan konkrete praksisser tages 

i brug inden for det pædofil-præventive dispositiv, samt analyser af forholdet mellem 

børn og voksne i forhold til de fysiske rum, de befinder sig i og det sprog, de anvender. 

Vores genealogiske analyse har vist opkomsten af en hel ledelsesproblematik omkring 

relationen mellem børn og voksne på tværs af en række institutioner. Vi giver dermed 

ikke direkte råd til ledelse i forhold håndtering af pædofilproblemet, men vi er gået bag 

om den problemstilling, der er opstået i relationen mellem børn og voksne.  

 

En sidste konkluderende bemærkning  

En betragtning, der er særlig tydelig i konstitueringen af den pædofile, er spørgsmålet 

om, hvorvidt hans drifter mod børn er en sygdom eller en seksualitet. Pædofili konstitu-

eret som en sygdom drejer sig om, at den pædofile kan kureres for sine tanker med be-

handling. Pædofili konstitueret som seksualitet drejer sig derimod om, at det er en med-
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født egenskab, som man ikke kan slippe af med, men, som nogle mener, kan holdes 

nede med behandling. Der har endnu ikke været en entydig diskurs, der fastsætter dette 

og pædofili bliver i stedet gennem historien konstitueret som en sygelig seksualitet og 

på den måde gør den pædofile til en hybrid. Man forsøger hele tiden at styre på noget, 

man ikke ved hvad er, hvilket ikke mærkeligt giver ledelsesproblemer. Hermed tydelig-

gøres udfordringen, idet der er en kamp om at definere den pædofile som problem og 

dermed besværliggøres det unægtelig at finde en løsning.  

 

Det er klart, at det er forskellige former for håndtering, der må tages i brug, afhængigt af 

om pædofili anses som sygdom eller seksualitet. Derfor bliver det svært at vurdere, 

hvilke midler, der må prioriteres fra politisk side, når der skal fordeles ressourcer om 

dette. Skal man eksempelvis give pædofile adgang til animeret børneporno, så de kan få 

stillet deres drifter på den måde? Eller skal man give flere midler til oplysningskampag-

ner om rådgivnings- og behandlingstilbud som Bryd Cirklen? Gennem specialet har vi 

tydeliggjort, hvor kontingent og uddifferentieret den pædofile som betegnelse er og der-

ved, hvor svære disse spørgsmål er at svare på. 

 

Vejen til at besvare problemformuleringen har været lang og på ingen måde direkte. 

Den pædofiles position er skabt gennem diskursive praksisser, der på forskellig vis 

knytter sig til seksuelle overgreb på børn. Den pædofile har altså aldrig været et kon-

stant og fast objekt, men er derimod blevet konstitueret i historien på en række forskel-

lige måder.  

 

Dermed er vi gået bag om den pædofile som objekt og har rystet hans naturliggjorte 

status og derved vist, hvordan diskursive praksisser gennem historien har konstitueret 

den pædofile. 
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Perspektivering 
 

I løbet af specialeprocessen er vi blevet bekendt med et par eksempler på pædofile, der i 

dag åbent fortæller om deres drifter til offentligheden midt i en tid, hvor de pædofile 

ellers er jaget vildt. Vi har valgt ikke at inddrage det i genealogien, da denne form for 

bekendelse ikke fremlæses i de danske diskursive formationer, da det foregår i USA, 

som altså er uden for specialets afgrænsning. Derfor inddrages det her, i en perspektive-

ring, for at vise, hvad vi ser som en mulig ny tendens for den pædofile.  

 

Det drejer sig om Todd Nickerson og Virtuous Pedophiles. Fælles for dem er, at de me-

ner, at det er forkert at handle på deres pædofile drifter. Samtidig oplever de, at de som 

pædofile er underlagt en ekstrem stigmatisering i samfundet. Både Virtuous Pedophiles 

og Nickerson opfatter deres drifter som en seksualitet. Som det blev gjort klart i konklu-

sionen, er der i Danmark ikke enighed om at definere pædofili som en seksualitet eller 

sygdom, men både Virtuous Pedophiles og Nickerson betegner det som en medfødt sek-

sualitet.  

 

Nickerson og Virtuous Pedophiles har også det til fælles, at de mener, at det at være 

pædofil ikke er det samme som at være børnekrænker. De mener, at pædofile godt kan 

kontrollere deres drifter og dermed undgå at begå seksuelle overgreb på børn. Af sam-

me årsag mener de også, at man skal undgå stigmatisering af pædofile og de ønsker at 

nå dette mål med åbenhed.  

 

De ser altså deres åbenhed som deres vej ud af stigmatiseringen. Denne måde at tale 

åbent om sine drifter, kan ses som en form for bekendelse. Dette kan relateres til den 

måde, Foucault beskriver pastoralmagten (Foucault, 1983). Pastoralmagten er en måde 

at betegne magten, hvorigennem man kan styre på det enkelte individ. Pastoralmagten 

var først knyttet til kirken, som lyttede til menneskers bekendelser, så de kunne få 

syndsforladelse. I dag ses denne type magt alle mulige andre steder, såsom i terapifor-

mer, selvhjælpskurser mm. (Foucault, 1983:783-784). Foucault selv beskrev denne ud-

vikling som at opnå frelsen i nuet fremfor i efterlivet: 
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”It was no longer a question of leading people to their salvation in the next 
world but rather ensuring it in this world. And in this context, the word 
”salvation” takes on different meanings: health, well-being (that is, suffi-
cient wealth, standard of living), security, protection against accidents.” 
(Foucault, 1983:784). 

 

I det følgende lader vi Nickerson og Virtuous Pedophiles komme til orde med deres 

bekendelser for efterfølgende at vise, hvordan disse bekendelser giver dem ’syndsforla-

delse’. 

 

Nickerson og Virtuous Pedophiles 

Nickerson skrev i 2015 et personligt essay om, at han er pædofil, men ikke et monster 

med undertitlen: ”I'm attracted to children but unwilling to act on it. Before judging me 

harshly, would you be willing to listen?” (Nickerson, 2015). Nickerson skrev, at han er 

født med et kort på hånden, der ikke er til hans fordel:  

 

“I’ve been stuck with the most unfortunate of sexual orientations, a prefer-
ence for a group of people who are legally, morally and psychologically un-
able to reciprocate my feelings and desires. It’s a curse of the first order, a 
completely unworkable sexuality, and it’s mine.” (Nickerson, 2015). 

 

Nickerson betragter sin egen iboende lyst til sex med børn som en medfødt seksualitet, 

men som han af moralske, juridiske og psykologiske årsager hverken kan eller vil udle-

ve. Han føler sig alene og ude af stand til at dele det med andre, fordi det er en uaccep-

tabel seksualitet.  

 

”To confess a sexual attraction to children is to lay claim to the most reviled 
status on the planet, one that effectively ends any chance you have of living 
a normal life.  Yet, I’m not the monster you think me to be.  I’ve never 
touched a child sexually in my life and never will, nor do I use child por-
nography.” (Nickerson, 2015). 

 

Nickerson betragter sin seksualitet som det, der afskærer ham fra at leve et normalt liv, 

fordi bekendelsen af den seksuelle drift skaber en stigmatisering. Det på trods af, at han 

aldrig har udlevet sine drifter. En situation som de i onlineforummet for afholdende 
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pædofile Virtuous Pedophiles genkender. Pædofile skal efter deres mening hjælpes og 

accepteres, som de er: 

”We want society to recognize that we are not monsters lurking behind 
bushes waiting to pounce on unsuspecting children, that many of us are 
good people who have a sexual attraction that we did not choose and cannot 
change, but are capable of controlling. Not only are pedophiles capable of 
being good people, many of us are good people.” (Virtuous Pedophiles, 
2012a). 

 

Bekendelsen 

Måden, hvorpå Nickerson og Virtuous Pedophiles forsøger at undslippe stigmatiserin-

gen og offentlighedens stempling af dem som monstre, er ved at bekende deres seksuel-

le drifter og forklare, at de ikke ønsker at handle på disse. Virtuous Pedophiles forstår, 

at seksuelle overgreb skader børn, og at det gør deres seksualitet vigtigere for dem selv: 

 

”I understand […] that many children are harmed as a result of having sexu-
al contact with adults and that such conduct is wrong. Since that realization, 
however, my pedophilic identity has become more and more important to 
me.” (Virtuous Pedophiles, 2012b).  

 

Man kan sige, at Virtuous Pedophiles og Nickerson opsluges af deres seksuelle drifter. 

De er intet andet end pædofile, når de først har bekendt det. I Kapitel 6: Starten på pa-

nikken fremlæste vi, hvordan den pædofile ikke kunne adskilles fra den seksuelle akt, 

og dermed kunne han ikke adskilles fra seksualforbryderen. Her blev det altså vist, at 

når man har de seksuelle tanker om børn, så er man allerede kategoriseret som seksual-

forbryder. Det er denne kategorisering, som både Nickerson og Virtuous Pedophiles 

forsøger at blive renset og frigjort fra i form af accept og mulighed for at leve deres liv 

som alle andre mennesker uden stigmatisering. De ønsker at vise, at man godt kan have 

drifterne uden at handle på dem. 

 

Nickerson og Virtuous Pedophiles forsøger at række hånden ud og bede andre betragte 

deres pædofile drifter som et handicap. ”Treat us like people with a massive handicap 

we must overcome, not as a monster. If we are going to make it in the world without 
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offending, we need your help” (Nickerson, 2015). På den måde adskiller Nickerson og 

Virtuous Pedophiles sig fra de pædofile, vi præsenterede i Kapitel 5: Voksenlokkeren 

Lolita, som så det som deres ret at indgå i et seksuelt forhold med et barn baseret på 

kærlighed. Som vi viste i Kapitel 7: Håndteringen af den pædofile, er den moralske dis-

kurs i dag dominerende for måden at forsøge at skabe løsninger for seksuelle overgreb 

på børn. De pædofile, der træder frem og bekender sig underlægger sig selv denne mo-

ralske diskurs om, at voksne ikke må have sex med børn, at det per definition er et sek-

suelt ovegreb på barnet. De vil derfor aldrig udleve deres seksualitet og de mener, de er 

i stand til at udøve selvkontrol: ”It's a serious chronic condition, but a manageable on” 

(Virtuous Pedophiles, 2012b). De forsøger at lette denne forståelse med en sammenlign-

ing: ”The Cullens in the Twilight saga: vampires who are able to resist their thirst for 

human blood and live morally upstanding lives” (Virtuous Pedophiles, 2012b). 

 

Denne type selvkontrol bærer præg af, at de pædofile ønsker at leve et almindeligt liv 

uden at udleve deres drifter mod børn. Ved at kontrollere sig selv og bekende sine drif-

ter, forsøger disse mennesker at frigøre sig. Frigøre sig fra at leve i skjul og frigøre sig 

fra den stigmatisering, der følger med selve bekendelsen. Hvad der bliver tydeligt her er 

også, at bekendelsen, som Nickerson og Virtuous Pedophiles håber frigør dem, faktisk 

er med til at fastholde dem i stigmatiseringen. Samfundet i dag har meget svært ved at 

acceptere de pædofile tanker, selv når de, der bekender deres seksuelle drifter, ikke øn-

sker at handle på dem. Man bliver derfor efterladt med spørgsmålet om, hvordan den 

pædofile kan blive en del af samfundet, hvis det ikke anses for at være tiltrækkeligt, 

åbent at afvise at handle på sine drifter.  
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