
HUSTRUVOLDEN STIGER,  NÅR HJEMMEHOLDET VINDER (1993, 
2(1+2))

Washington  Redskins  er  et  af  de  førende  hold  i  professionel  amerikansk  fodbold,  som er  en 
temmelig  voldelig  sport  set  med danske  øjne.  Sporten  er  samtidig  uhyre  populær  og følges  af 
millioner af tilskuere og tv-kiggere.
Ved at undersøge alle skadestuehenvendelser gennem to år i den nærliggende stat North Virginia, 
hvor  Redskins  er  uhyre  populære,  fandt  tre  forskere  -  inspireret  af  historier  fra  kvindernes 
krisecentre - at antallet af mishandlede kvinder steg signifikant, når "hjemmeholdet" havde vundet. 
Sandsynligheden for at blive skudt, stukket ned med kniv eller fysisk overfaldet femdobledes efter 
en sejr.

Når Redskins havde tabt, strømmede mændene til skadestuerne. Antallet af hustrumishandlinger var 
ikke påvirket af hjemmeholdets nederlag. Hvis man inddrog mishandlingsårsager som "fald" og 
"slag  med  genstande",  var  antallet  af  hustrumishandlinger  endda  forholdsvis  lavere  efter  et 
nederlag.

Disse  overraskende  undersøgelsesresultater  nødvendiggør  en  mere  kompleks  forståelse  af 
sammenhængen  mellem  voldelige  sportsbegivenheder  og  efterfølgende  vold  end  den  simple 
forklaring at pege på et umådeholdent drikkeri efter kampene. Forskernes forsøg på en forklaring er, 
at  identifikation  med  en  organisation,  som  er  succesrig  eller  dominerer  ved  hjælp  af  voldelig 
adfærd, hos nogle mænd kan stimulere dem til vold over for kvinder. Det vindende holds magt 
overføres til tilhængerne og giver nogle af dem en følelse af, at de også kan anvende vold, hvis det 
passer dem. De voldelige tilhængere har overværet, at magt og aggression har givet resultater, som 
de påskønner, og det stimulerer deres følelse af, at de kan dominere deres omgivelser og få det, som 
de vil have det.

Om mændenes kvæstelser efter et nederlag skyldes slagsmål og klammeri med andre mænd for at 
genoprette hjemmeholdets tabte ære, fortæller undersøgelsen ikke noget om.
ae
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