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Psykologen Debra Umberson fra Universitetet i Texas, USA, har undersøgt, hvordan det påvirker 
det ægteskabelige klima, når én af ægtefællerne mister sin mor eller far. Debra Umberson benyttede 
sig af en igangværende langtidsundersøgelse af flere tusinde ægtepar, der blev undersøgt i 1984, da 
de i gennemsnit var 43 år og tre år senere i 1987. Blandt disse mange personer fandt forskerne frem 
til  123,  som i den mellemliggende periode på tre  år havde mistet  enten sin mor eller far.  Den 
ægteskabelige tilstand i  disse 123 ægteskaber,  hvor den ene af ægtefællerne havde mistet en af 
forældrene, blev sammenlignet med tilstanden i 340 andre ægtepar, hvor ingen af de 680 ægtefæller 
havde mistet nogen af deres forældre.

Ved den  første  undersøgelse  i  1984 -  altså  inden  de  omtalte  123 personer  havde  mistet  én  af 
forældrene - var der ingen væsentlige forskelle på det ægteskabelige klima i de to grupper. Men ved 
undersøgelsen i 1987 viste det sig, at de 123 personer, hvor der var indtrådt et dødsfald hos én af 
ægtefællernes  forældre,  havde en  gennemsnitlig  dårligere trivsel  end de  340 ægtepar,  der  ikke 
havde oplevet en tilsvarende sorg.

Mere  overraskende  var  det  måske,  at  den  form for  nedsat  trivsel,  der  opstod  i  de  “sørgende” 
ægteskaber, i væsentlig grad afhang af, om den sørgende ægtefælle havde mistet sin mor eller far.

Når  det  var  en mor,  der  var  død,  oplevede den sørgende ægtefælle  hyppigt  to  ændringer  i  sit 
ægteskab.  For  det  første  en  aftagende  -  og  utilfredsstillende  -  grad  af  støtte  fra  ægtefællen  i 
dagliglivet.  For  det  andet  en  øget  hyppighed  af  negative,  dvs.  afvisende  eller  fjendtlige, 
adfærdsformer hos ægtefællen.

Om ægtefællerne til dem, der sørgede over tabet af mor, virkelig ændrede sig på de omtalt måder, 
eller om det kun var sorgen, der fik de sørgende til at opleve en mindre interesse og hensynsfuldhed, 
kunne undersøgelsen dog ikke afgøre. Men i øvrigt fandt man den samme ægteskabelige ændring i 
ægteskabet, hvad enten det var manden eller hustruen, der havde mistet en mor.

Hvis  det  var  en  far,  der  var  død,  klagede  den  sørgende  ægtefælle  ikke  så  meget  over 
utilfredsstillende  interesse  fra  ægtefællen,  men  mere  over  tiltagende  ufred  og  skænderier  med 
ægtefællen. Igen var det ligemeget, om det var manden eller hustruen, der havde mistet en far - den 
forstyrrende virkning på den ægteskabelige fred var den samme i begge tilfælde.
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