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Abstract 

Objective: This community study assessed the prevalence of post-traumatic 

stress disorder (PTSD) and other psychological consequences of an 

explosion disaster in a residential area in Seest, Denmark, in November 

2004. 

Method: A community sample of 516 evacuated adults and a control group 

of 119 citizens situated near the disaster area, but not affected by the 

explosion were assessed 3 months after the disaster by means of 

standardized instruments. 

Results: Of the evacuated sample, 13% met the DSM-IV criteria for PTSD 

in contrast to 1% in the control group; 35% of the exposed sample and 7% 

of the control group were identified as ‘probable cases’ by the GHQ-30 

(both p’s < .0005). 

Conclusion: The study gives evidence of the negative impact of a 

technological disaster on mental health and the need for preventive 

interventions. 
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Indledning 

Den 3. november 2004 eksploderede en fyrværkerifabrik i Seest, som er en 

forstad til Kolding. Én brandmand blev dræbt, og en halv snes beboere blev 

kvæstet. Politiet evakuerede området, før selve fabrikken sprang i luften. 

Eksplosionen blev målt til 2,2 på Richterskalaen og forårsagede ødelæggel-

se af 176 huse, hvoraf 75 var totalskadede. Ødelæggelserne løber op i 750 

millioner kroner. 

Udfra omfanget af ødelæggelsen af lokalområdet er denne katastrofe den 

alvorligste i Danmark siden Anden Verdenskrig, mens andre katastrofer 

såsom ”Scandinavian Star” forliset og tsunamien i Sydøstasien 2. juledag 

2004 kostede mange flere menneskeliv. 

Formålet med den foreliggende rapport er at undersøge de psykologiske og 

sociale følgevirkninger, som optræder hos de evakuerede voksne beboere i 

Seest, og at sammenligne deres reaktioner med en kontrolgruppe af beboere 

fra Bramdrupdam, en anden forstad til Kolding, som ikke blev ramt af eks-

plosionen. 

Denne undersøgelse er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommuni-

kation (Sagsnr. 273-05-0001). 

Forskning i katastrofer 

North & Smith (1996) skriver, at forskning af de psykologiske følgevirk-

ninger efter katastrofer ofte har bestået af begrænsede, usystematiske ob-

servationer af små umiddelbart tilgængelige grupper, (convenience sam-

ples) og anekdotiske beretninger. Baum, Solomon, Ursano et al. (1993) 

skriver om de praktiske og metodiske problemer, som udspringer af, at ka-

tastrofeforskning i sagens natur er vanskelig at planlægge. Man vil stort set 
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altid mangle oplysninger om, hvordan de berørte havde det før katastrofen 

indtraf (baseline data), og det vil ofte være vanskeligt at få kontakt med alle 

berørte pga. flytninger. Ofte er infrastrukturen i fysisk og administrativ for-

stand ødelagt, hvorfor det kan være uhyre vanskeligt at få et overblik over 

hvem, der har været ramt (tænk blot på tsunamien i Sydøstasien 2. juledag 

2004). Ligeledes vil eller kan nogle af de berørte ikke deltage i undersøgel-

ser pga. manglende overskud eller ulyst til at beskæftige sig med de ubeha-

gelige oplevelser, som de har været udsat for. Et vigtigt forskningsmetodisk 

problem er også, hvordan man skaffer en kontrol- eller sammenlignings-

gruppe, der ligner de personer, der er ramt (Elklit, 2005). Hvilken anden 

gruppe kan fungere som kontrolgruppe for ofrene for ”Scandinavian Star” 

eller tsunamien? Passagererne på den næste færge eller charterfly? I to 

dansk-islandske undersøgelser af hhv. snelavine- og jordskælvsofre 

(Finnsdóttir & Elklit, 2000; Bödvarsdóttir & Elklit, 2004) valgte man nær-

liggende, men uberørte småbyer. Disse valg betyder, at man har grupper, 

som demografisk og geografisk har en række lighedspunkter med de ramte 

områder, og samtidig er der sandsynligvis en vis grad af berørthed i sam-

menligningsgrupperne pga. identifikation med beboerne i de ramte områ-

der. North (2004) beskriver med udgangspunkt i angrebet på World Trade 

Center et tilsvarende fænomen, som hun kalder ”bølgeeffekter”, dvs. det 

forhold at virkningerne af en katastrofe kan ramme mennesker, som bor 

endog meget langt væk fra det berørte lokalområde. Et klassisk undersøgel-

sesideal er, at undersøgelseslederne og evt. interviewere ikke skal vide, 

hvem der tilhører forsøgs- og kontrolgruppen. Dette ideal er i praksis umu-

ligt at efterleve, fordi kontrolgruppen typisk vil bo et andet sted, og fordi de 

oplevelser og erfaringer, som katastrofen har bevirket, er så skelsættende 

og anderledes end dem, som kontrolgruppen har. 
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Et andet forskningsmæssigt problem er, i hvilket omfang man kan sammen-

ligne katastrofer og kumulere viden. En almindelig skelnen i litteraturen 

går på, at der findes to slags katastrofer: naturkatastrofer og menneskeskab-

te katastrofer. Denne skelnen er imidlertid ikke altid så enkel, idet der ofte 

er en forbindelse mellem tekniske frembringelser, og hvordan de fungerer, 

når naturen er voldsom. Nogle få eksempler kan belyse dette forhold. I 

Aberfan i Wales skred et stort slaggebjerg efter et voldsomt og langvarigt 

regnvejr og begravede en skole; i Buffalo Creek i Vestvirginia brød en 

dæmning sammen efter en lang regnfuld periode, og en opstemmet sø skyl-

lede ned gennem en smal dal; færgen ”Estonia” forliste i en hård storm, 

som slog bovporten ind. Almindeligvis antages det, at de psykologiske føl-

gevirkninger er meget større ved menneskeskabte katastrofer end ved na-

turkatastrofer, idet sidstnævnte nemmere accepteres som skæbnebestemte. 

Følgevirkninger er dog i sagens natur meget forskellige; nogle naturkata-

strofer har medført ufattelige ødelæggelser af store områder, kostet titusin-

devis af menneskeliv og ødelagt samfundsstrukturer, som der taget årtier at 

genopbygge, hvor andre har forårsaget langt mindre skader.  

I Danmark har vi været forskånet for naturkatastrofer, men ikke for menne-

skeskabte katastrofer. Fra slutningen af Anden Verdenskrig kan nævnes 

bombardementet af Den franske Skole i marts 1945 (Guldbrandsen, 2005; 

Ahlmann, 2005) og i nyere tid ”Scandinavian Star” i 1990 (Elklit & Ander-

sen, 1994; Elklit, Andersen & Arctander, 1995) og eksplosionen på Lindø-

værftet i 1994 (Elklit, 1997). Men hvad karakteriserer egentlig en katastro-

fe, og hvordan skelner man mellem en katastrofe og en stor ulykke? Ifølge 

Webster´s Encyclopedic Unabridged Dictionary (1989) er en katastrofe “en 

ulykkelig (”calamitous”) begivenhed, særligt én som sker pludseligt og for-

årsager stor ødelæggelse eller prøvelser”. Ordet stammer fra græsk ”ástron” 

= stjerne og refererer til, at stjernerne står uheldigt, hvilket ifølge tidligere 
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tiders tro var et tegn fra guderne, der fremkaldte katastrofen. Raphael 

(1986) taler om, at katastrofer er overvældende begivenheder og omstæn-

digheder, som overstiger et samfunds eller en persons tilpasningsmæssige 

kapacitet, og som for en periode fører til massiv forstyrrelse i funktionsni-

veau. Vi tænker almindeligvis på katastrofer som pludselige, men tørke, 

hungersnød og mange former for forurening er eksempler på, at katastrofer 

kan være gradvise og langvarige. I Raphaels definition er der en lige vægt-

ning af samfundet og individet. Traditionelt har sociologer beskæftiget sig 

med at beskrive forstyrrelser i samfundets institutioner, myndighedernes 

evne til at reagere og befolkningens evne til at reorganisere sig efter kata-

strofer (Quarantelli & Dynes, 1977; Kreps, 1984; Kreps & Bosworth, 

1993), mens psykologer har koncentreret sig om at beskrive følgevirknin-

ger for den enkelte, herunder udviklingen af psykopatologi. Meget få har 

undersøgt følgevirkningerne i familien eller i nærmiljøet (skoleklassen, ar-

bejdspladsen) og beskrevet det ændrede samspil, der opstår efter katastro-

fen. Green (1991) understreger vigtigheden af at inddrage det, hun kalder 

”the recovery enviroment” for fuldt ud at kunne foretage en vurdering af 

virkningen af en katastrofe. I de tilfælde hvor omgivelserne er optimale for 

genopbygning og bearbejdning, vil de psykiske skadevirkninger sandsyn-

ligvis være meget mindre end i de tilfælde, hvor både den materielle, sym-

bolske og psykologiske støtte er svingende eller fraværende. 

Cohen & Ahearn (1980) har en meget enkel og alligevel brugbar definition 

af katastrofer, som dækker mange forhold: ”Katastrofer er ekstraordinære 

begivenheder, som forårsager stor ødelæggelse af ejendom, og som kan 

resultere i død, fysiske kvæstelser og menneskelig lidelse”. 

Flere forskere har beskrevet forskellige faser i udviklingen af en katastrofe 

med en inddeling i før, under og efter. 
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Tabel 1: Tidsdimensioner i en katastrofe 

 Faser i en katastrofe 

Omstændig-
heder før kata-
strofen 

Advarsler Trussel Anslag Vurdering 
af anslag 

Rednings-
handlinger

Afhjælp-
ning af 
nød 

Tilbage-
venden 
og tilpas-
ning 

 

Ovenstående tabel, der er inspireret af Powell (i Wettenhall, 1975), bidra-

ger til at klargøre de karakteristiske handlingsmønstre og reaktioner, der 

opstår i forbindelse med en katastrofe. 
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Figur 1: Model for udviklingen af psykologiske forstyrrelser efter en livstruende 

begivenhed  
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Ovenstående figur 1 er en psykologisk model, som inddrager en række 

baggrundsfaktorer, der kan opfattes både som ressourcer (modstandsdyg-

tighed) og sårbarhedsfaktorer. I centrum står den voldsomme begivenhed, 

der opleves som livstruende eller truende ens fysiske integritet. En vigtig 

psykologisk pointe er, at begivenheden (og alle efterfølgende reaktioner) 

fortolkes af personen, og at disse fortolkninger er afgørende, ifm. hvilke 

handlinger personen foretager sig. Registreringen af begivenheden udløser 

typisk, men ikke nødvendigvis, en chokreaktion, og afhængig af den kon-

krete situation og forskellige handlinger, som har til hensigt at sikre egen 

og/eller andres overlevelse. Efterfølgende ses nogle typiske reaktioner, som 

indgår som de centrale komponenter i akut stressforstyrrelse og senere hen 

i posttraumatisk stressforstyrrelse: genoplevelse, undgåelse og forhøjet 

vagtsomhed. Udviklingen af disse tre elementer er meget afhængig af den 

sociale støtte og mulighederne for hensigtsmæssig mestringsadfærd. Et vig-

tigt element i den sociale støtte er omgivelsernes fortolkning og reaktion på 

begivenheden. Et klassisk eksempel på en uhensigtsmæssig reaktion fra 

omgivelserne er sekundær viktimisering, som er den situation, hvor den 

ramte mødes af mistænkliggørelse og må forsvare sig selv og sine handlin-

ger på et tidspunkt, hvor man almindeligvis er meget sårbar og har brug for 

uforbeholden støtte. 

Muligheden for at kunne gøre noget under og lige efter begivenheden vari-

erer i sagens natur meget. I det omfang det er muligt at foretage sig noget, 

som afbøder virkningerne, ser man ofte en mere gunstig udvikling efterføl-

gende. Personens forsvar er naturligvis ofte aktiveret som en beskyttelse 

mod at indse begivenhedens fulde omfang og konsekvenser, hvilket i man-

ge tilfælde vil kunne lamme personen og forhindre ham eller hende i at fo-

retage sig noget konstruktivt. Nogle gange kan forsvaret paradoksalt nok 

have form af en næsten motorisk lammelse (som ved nogle former for 
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stærk dissociation). Dette kan have en overlevelsesværdi, idet man netop 

intet foretager sig. 

Over tid vil de nævnte processer i bedste fald betyde, at begivenheden kan 

arkiveres som en sammenhængende begivenhed, der trækkes frem og for-

tælles om, når personen vil det. I værste fald udvikler man en posttrauma-

tisk tilstand (PTSD, se bilag 1), som kan være invaliderende. 70-80 % af 

de, der udvikler PTSD, udvikler samtidig andre lidelser såsom depression, 

angst, somatisering eller misbrug. Efter nogle år kan man udvikle en per-

sonlighedsforstyrrelse, som er kendetegnet ved forringede relationer til 

omgivelserne og et dårligt funktionsniveau. I en del tilfælde accepterer den 

pågældende og omgivelserne den nye tilstand og forbinder måske ikke 

længere ændringer med den oprindelige begivenhed. Modellen har den 

svaghed, at den ikke beskriver det serielle perspektiv, dvs. de forandringer, 

der opstår i tidens løb pga. samspillet mellem de faktorer, der er i modellen, 

og de påvirkninger der kommer fra omgivelserne. Dels er vores viden på 

disse områder begrænset, dels vil det medføre en utrolig kompleksitet i 

modellen. 

Et andet væsentligt forhold, som modellen ikke helt udfolder, er den socia-

le, arbejdsmæssige og kulturelle kontekst, personen befinder sig i. Dette 

forhold kan beskrives ud fra et ressourceperspektiv i relation til livsmål, 

opgaver eller værdier, som personen har ift. sine nærmeste, de subgrupper 

og den kultur, den pågældende er en del af. På hvilken måde forhindrer ka-

tastrofen én i at fortsætte sin livsførelse? Og vil man vælge anderledes nu, 

da katastrofen har ramt én? Dette aspekt er indenfor sorgteori beskrevet 

som ”to-sporsmodellen”(Elklit & O’Connor, 2004), hvis pointe er, at der 

ud over tabet (tabene) også er et liv, en ny hverdag, der skal etableres, og at 

der hele tiden foregår en vekselvirkning mellem tabsoplevelsen og de nye 

udfordringer. 
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Fund fra andre katastrofeundersøgelser 

Selv om der er unikke forhold ved hver eneste katastrofe, er det også mu-

ligt at finde fællestræk mellem forskellige former for katastrofer og på den 

måde udnytte noget af den viden, som er generet i tidens løb. I det følgende 

vil en række undersøgelsesfund blive omtalt for at skabe en forståelses-

ramme og for at kunne foretage relevante sammenligninger  

Én katastrofe ligner Seest meget, nemlig den hollandske eksplosionsulykke 

i Enschede i 2000. Her drejede det sig også om en fyrværkerifabrik, der 

eksploderede i et beboelsesområde midt om eftermiddagen. I Enschede var 

tabene i menneskeliv og ødelæggelser af forskellige grunde dog meget stør-

re: 22 mennesker blev dræbt, 527 blev behandlet på sygehuse for kvæstel-

ser, og 1000 huse blev totalt ødelagt. van Kamp, van der Velden, Stelallato, 

Roorda, Loon, Kleber, Gersons & Lebret, (2005) undersøgte 2-3 uger efter 

eksplosionen i Enschede 3792 beboere, forbipasserende og redningsfolk. 

30% af de undersøgte havde alvorlige fysiske og psykiske følger af eksplo-

sioneni form af somatiske symptomer, søvnproblemer og problemer med at 

fungere i dagligdagen pga. angst, depression og utilstrækkelighedsfølelser. 

Blandt beboergruppen var problemerne særligt fremtrædende; næsten 75% 

havde genoplevelser, undgåelsesadfærd og kernesymptomer på PTSD, og 

mere end 50% havde symptomer på angst, depression, svære søvnproble-

mer, utilstrækkelighedsfølelse og fjendtlighed. Problemerne var nært for-

bundet med graden af chok under og lige efter katastrofen, kvæstelser samt 

materielle og menneskelige tab. Når forskerne kontrollerede for køn, alder, 

uddannelse, immigrantstatus, rygning samt sygdomme og psykologiske 

problemer før katastrofen, var der en stigning i fysiske og psykiske pro-

blemer med en faktor 1,5 til 3. 
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Andre undersøgelser fra Enschede har koncentreret sig om det stigende an-

tal lægebesøg ét år efter katastrofen hos beboerne (den Ouden, Dirkzwager 

& Yzermans, 2005), hvor der blev konstateret en generel stigning af psyko-

logiske problemer og for de som havde modtaget krisehjælp tillige en stig-

ning i forekomsten af psykosomatiske problemer. Yzermans et al. (2005) 

viste, at de, der ikke kunne bo i deres huse, havde dobbelt så stor risiko for 

psykologiske problemer 2½ år efter katastrofen, mens de, der kunne kom-

me tilbage, havde en stigning på 1/3 i forhold til en kontrolgruppe. Begge 

grupper havde en øget forekomst af psykosomatiske problemer. 

I tre tilfælde har man stået i den for forskere usædvanlige situation (jf det 

tidligere nævnte), at man har haft baseline data fra en befolkningsgruppe, 

som er blevet ramt af en katastrofe: 

(1) Smith, Robins & Pryzbeck (1986) undersøgte en serie af katastrofer 

(dioxinudslip, oversvømmelser og tornadoer), som ramte beboerne i St. 

Louis, USA. De fandt, at de, der lige var blevet eksponerede, havde langt 

flere nye PTSD symptomer og depressive symptomer. De depressive symp-

tomer udviste kun stigning hos de, der tidligere havde haft en depression. 

(2) Pfeiffer & Norris (1989) undersøgte en gruppe ældre beboere i et områ-

de, som blev oversvømmet. De kontrollerede for symptomniveauet før ka-

tastrofen og fandt, at de personlige tab var skyld i en betydelig forøgelse af 

depression og angst 3-6 måneder efter oversvømmelsen. 

(3) Canino, Bravo, Rubio-Stipec & Woodberry (1990) undersøgte følgerne 

af et mudderskred og en oversvømmelse i Puerto Rico, hvor 800 menne-

sker omkom. De fandt en markant stigning i antallet af PTSD tilfælde, de-

pressionssymptomer og somatiske klager, men kunne ikke konstatere no-

gen stigning i forekomsten af panikangst eller alkoholmisbrug. 
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I nedenstående tabel 2 gennemgås en række undersøgelsesfund, der er ord-

net efter, hvornår dataindsamlingen har fundet sted, idet der forventes stær-

kere reaktioner kort tid efter katastrofen har fundet sted (jf Kessler et al. 

1995). Der er kun i få tilfælde brugt de samme undersøgelsesredskaber, 

hvilket reducerer muligheden for at foretage sammenligninger på tværs af 

undersøgelserne. Da PTSD diagnosen først blev til i 1980 (American Psy-

chiatric Association, 1980) har ældre undersøgelser ikke brugt denne diag-

nose. I 1985 er Durham et al. de første i USA, der undersøger katastrofeof-

re for PTSD. Selve måden, man benytter til at bestemme PTSD tilstanden 

med, kan have betydning for omfanget af PTSD. Når man benytter inter-

views, er der risiko for interviewerbias, dvs. at personlige forhold hos in-

tervieweren og den adspurgte kan påvirke resultaterne. Af den grund, og 

pga. omkostningerne, anvender mange i dag forskellige selvrapporterings-

skemaer, som har vist sig at være meget pålidelige (Norris & Kaniasty, 

1992). Et gode ved mangfoldigheden er, at mange interessante og potentielt 

vigtige forhold er undersøgt – vi ved blot ikke, om resultaterne kan genera-

liseres til andre katastrofer. 

I det følgende afsnit vil vi trække et mindre antal faktorer frem, som ser ud 

til at have en ætiologisk (dvs. ”sygdomsårsagsmæssig”) betydning. Disse 

faktorer fremstår samtidig som hypoteser for indeværende undersøgelse. 

Køn 

Vi forventer på baggrund af en lang række undersøgelser, heriblandt tre 

nationalt repræsentative undersøgelser (Kessler et al., 1995; Elklit, 2002; 

Frans et al., 2005), at antallet af kvinder med PTSD vil være dobbelt så højt 

som antallet af mænd. Spørgsmålet om kønsforskelle har været eksplicit 

behandlet i flere af de foreliggende katastrofeundersøgelser, og resultaterne 

peger alle i samme retning. Saxe & Wolfe (1999) gennemgår de forelig-
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gende teorier om kønsforskelle i relation til traumatisering. Både biologiske 

(hormonelle), psykodynamiske/feministiske og social-kognitive teorier har 

deres meget forskelligartede forklaringer på disse kønsforskelle; de psyko-

logiske teorier har imidlertid endnu ikke noget empirisk grundlag i relation 

til traumer. 

I en spændende undersøgelse af israelske krigsveteraner har Solomon et al. 

(1987) fundet, at et middel støtteniveau var forbundet med færrest symp-

tomer hos kvinder. Kvinder, der fik meget støtte, klarede sig dårligere. 

Samme undersøgelse fandt også, at de kvinder, der modtog meget støtte fra 

deres mænd, klarede sig dårligere end de, der kun modtog begrænset støtte. 

Modsat klarede mændene sig bedst, hvis de modtog megen støtte fra deres 

ægtefælle. Forklaringen på dette uretfærdige forhold hos kvinder kunne 

være, at tilknytning tilsyneladende kan være en byrde frem for en ressour-

ce. Da tilknytningsmønster er et centralt psykologisk fænomen for person-

lighedsdannelsen og relationer senere i livet, har vi medtaget dette aspekt i 

denne undersøgelse. 

Alder 

Flere undersøgelser har fundet, at højere alder er en risikofaktor for udvik-

ling af psykiske problemer. Det giver umiddelbart god mening ud fra en 

forventning om, at en høj alder er forbundet med lavere fleksibilitet og fær-

re ressourcer til at klare en omstilling. Modsat kunne man have en forvent-

ning om, at høj alder også var forbundet med mere resignation, flere livser-

faringer og færre forventninger om at skulle præstere så meget. En under-

søgelse (Elklit, 2004) af akse I og akse II forstyrrelser blandt mere end 

2300 danskere i behandling viser således, at stigende alder generelt er for-

bundet med faldende psykopatologi. Enkelte tidligere undersøgelser (Elklit, 

1997) af aldersgrupper har vist et såkaldt ”guirlandefænomen” hos trauma-
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tiserede, hvor aldersgruppen fra midttrediverne til slutfyrrerne har været 

belastet, hvilket kunne tages som udtryk for, at denne aldersgruppe måske 

har de største belastninger familiemæssigt. Aldersgruppeanalyser forudsæt-

ter, at man har adgang til relativt store undersøgelsespopulationer, og at 

man er opmærksom på fænomenet. Norris et al. (2002) har vist, at sam-

menhængene mellem oplevet belastning og aldersgrupper er vidt forskelli-

ge i USA, Mexico og Polen. I USA er de midaldrende mest udsatte, mens 

de ældre i Mexico er de mindst udsatte. De ældre i Polen er den mest udsat-

te aldersgruppe sammenlignet med de midaldrende og de yngre aldersgrup-

per. Forfatterne forklarer disse forskelle udfra psykosociale forhold og kul-

turelle forventninger i de tre lande. 

Det er svært - på baggrund af vores hidtidige viden - at opstille én bestemt 

hypotese om den forventede sammenhæng mellem alder og traumatise-

ringsfølger. 

Eksponeringsgrad 

Stort set alle undersøgelser viser en såkaldt ”dose-response” sammenhæng 

mellem eksponering (dvs. hvor tæt man har været på katastrofens centrum) 

og de efterfølgende reaktioner). Der findes enkelte undersøgelser, hvor man 

ikke har kunnet bekræfte ovennævnte sammenhæng. Ved eksplosionsulyk-

ken på Lindø (Elklit, 1997) og ved et skuddrama på Århus Universitet 

(Elklit, 1994) fandt man, at de, der var udenfor ’centrum’, havde flere psy-

kiske eftervirkninger end de, der var i begivenhedernes centrum. Forklarin-

gen herpå kan være de udenforståendes afmagt kombineret med en trussel, 

som ikke kunne bestemmes præcist, men blev overladt til fantasien. Hertil 

kom, at den sociale støtte ofte var mindre (‘fordi der jo ikke var sket no-

get’), fravær af spontane tilknytninger (‘bonding’) i et skæbnefællesskab og 

mindre brug af krisehjælp. 



 

19

Civilstand  

Solomon et al. (1993) fandt i en undersøgelse af ofre for oversvømmelser 

og dioxinudslip, at forældre var de mest belastede, om end de ikke var sig-

nifikant mere belastede end enlige forældre i en kontrolgruppe. Endvidere 

havde enlige katastroferamte forældre mindre mulighed for social støtte 

end enlige forældre i en kontrol gruppe, hvilket kunne indikere, at enlige 

forældre ikke pga. deres civilstand per se, men derimod snarere pga. tab af 

social støtte har en særlig risiko for at blive belastet af en katastrofe.  

Gleser et al. (1981) undersøgte følgerne af en oversvømmelse og fandt, at 

fædre og gifte mødre rapporterede flere psykosociale forstyrrelser end 

voksne uden børn. Ikke-gifte mødre (enlige, skilte og enker) havde derimod 

ikke flere psykosociale forstyrrelser, hvilket kan skyldes, at en stor del af 

denne gruppe flyttede hjem til deres forældre efter katastrofen. Endvidere 

rapporterede kvinder, der boede med deres ægtefælle på tidspunktet for 

oversvømmelsen, flere symptomer end andre kvinder, mens ægtemænd 

derimod havde et mindre misbrug af alkohol end enlige og skilte mænd.  

D’Souza (1999) viste i en undersøgelse af jordskælvsramte, at enlige (skilte 

og enker/enkemænd) havde flere psykiske eftervirkninger end gifte. 

Generelt set indikerede undersøgelsen ikke en sammenhæng mellem at bo 

alene og et højt symptomniveau. I tråd hermed fandt Huerta & Horton 

(1978) ingen sammenhæng mellem ældre, der boede alene, og et højt 

stressniveau i relation til en oversvømmelse.  

Cleary & Houts (1984) fandt, at enlige var mindre tilbøjelige til at reagere 

med ængstelse i tiden efter et atomudslip end gifte, mens Dohrenwend et 

al. (1981) fandt, at forældre til førskolebørn havde en særlig risiko for at 

reagere med stress i tiden efter en katastrofe. Endelig fandt Logue et al. 
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(1981), at ægtemænd oftest bliver fremhævet af ægtepar som det familie-

medlem, der var mest psykisk og fysisk belastet af en naturkatastrofe. 

Arbejde 

Gleser et al. (1981) fandt, at mænd, der gik på almindelig pension eller fik 

invalidepension i tiden efter en flodbølge, fremstod mindre ængstelige og 

deprimerede end dem, der fortsatte med at arbejde. De pensionerede 

mænds koner var til gengæld mere deprimerede end andre kvinder. Samme 

undersøgelse fandt, at 20 % af mændene og 11 % af kvinderne opfattede 

arbejde som vigtigt for at komme videre efter katastrofen. 

Større livsbegivenheder 

I en undersøgelse af oversvømmelsesofre fandt Logue et al. (1981), at bela-

stende livsbegivenheder efter katastrofen var signifikant forbundet med 

forøget psykisk og fysisk belastning. D’Souza (1999) gjorde et tilsvarende 

fund i en undersøgelse af jordskælvsofre.Gleser et al. (1981) fandt derimod 

kun enkelte sammenhænge mellem livsbegivenheder i perioden efter en 

oversvømmelse og symptomudvikling. Blandt andet sås en mindre sam-

menhæng mellem livsbegivenheder efter oversvømmelsen og alkoholmis-

brug blandt voksne.Norris & Uhl (1993) fandt, at kroniske belastninger (fx 

ægteskabelige eller økonomiske) medierede langtidseffekten af akutte 

stressorer (fx kvæstelser eller oplevet livsfare) i forbindelse med en orkan.   

Tidligere traumer 

Få har systematisk undersøgt betydningen af tidligere oplevede traumer. 

Kessler et al. (1995) beskrev det forhold, at 34% af amerikanske mænd og 

24% af amerikanske kvinder havde været udsat for to eller flere traumer i 
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deres liv. Antal tidligere traumer skal ses i sammenhæng med type af trau-

mer. Den kumulerede sandsynlighed for at have en posttraumatisk stress-

forstyrrelse (PTSD) er beskrevet af Shevlin & Elklit (submitted) i en under-

søgelse af danske unge, der viser, at forekomsten af PTSD stiger med en 

faktor 2,7, når der har været 3-4 traumatiske begivenheder, som ikke drejer 

sig om overgreb i barndommen. For en lille gruppe, der i gennemsnit har 

været udsat for omkring otte forskellige former for traumer og herunder 

overgreb i barndommen, stiger forekomsten af PTSD med en faktor 13.  

Tidligere psykiske lidelser 

En række undersøgelser af katastrofer har peget på en sammenhæng mel-

lem psykologiske reaktioner og tidligere psykiske lidelser. Eksempelvis var 

symptomudvikling efter en togulykke sammenhængende med forekomsten 

af en psykisk lidelse før katastrofen (Boman, 1979). Tilsvarende fandt 

Bromet et al. (1982), at angst og depression efter et atomudslip hos mødre 

var positivt forbundet med tidligere psykiatrisk sygehistorie, mens Smith et 

al. (1986) fandt, at en oversvømmelse og et giftudslip var forbundet med 

tilbagefald ift. tidligere psykiske lidelser. Også Lopez-Ibor et al. (1985) 

fandt en sammenhæng mellem symptomatologi og tidligere forekommende 

angstlidelse. McMillen et al. (2000) viste, at psykiatrisk komorbiditet især 

var forbundet med undgåelses- og ”numbing” symptomer. 

Oplevet livsfare 

Flere studier har indikeret, at oplevet livsfare (dødsangst) og alvorlig risiko 

for kvæstelser øger risikoen for traumatisering, mens materielle ødelæggel-

ser og tab af ejendom er af sekundær betydning (Weisaeth, 1994). Eksem-

pelvis fandt Norris & Uhl (1993), at livsfare og kvæstelser  i forbindelse 
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med en orkan havde større og længevarende konsekvenser end materielle 

tab. 

I tråd hermed har flere studier fundet en stærk sammenhæng mellem symp-

tomatologi og oplevet livsfare (Green, 1982; Green et al., 1985). Eksem-

pelvis fandt Gleser et al. (1981), at ofre, der havde været i livsfare i forbin-

delse med en oversvømmelse, var hårdest ramt af katastrofen. Mere gene-

relt set har mange undersøgelser vist, at alvoren af den individuelt oplevede 

belastning er positivt forbundet med graden af symptomatologi (Ursano et 

al., 1994; Bergiannaki et al., 2003). 

Kvæstelser, sygedage  

I tråd med ovenstående er fysiske kvæstelser i forbindelse med katastrofer 

ifølge flere studier forbundet med højere niveau af psykisk syg-

dom/symptomatologi. Det at komme til skade under en katastrofe er tilsy-

neladende yderligere en stressfaktor (jf. Ursano et al., 1994). Kvæstelser, 

som ens nærmeste udsættes for, er ligeledes en betydelig belastningsfaktor 

(D’Souza, 1999). Det samme gælder dødsfald, der rammer naboer og ven-

ner (Kilic & Ulusoy, 2003).Forskellige former for fysiske kvæstelser kan 

være associeret med specifikke psykologiske problemer, fx er hovedskader 

ofte forbundet med kognitive forstyrrelser (Malt, 1994). 

Materielle tab (ejendom, psykologisk fundament, naboskab) 

Gleser et al. (1981) undersøgte følgerne af en oversvømmelse, der førte til 

massive tab af ejendele, herunder ødelæggelser af ejendomme. Efter over-

svømmelsen blev områdets beboere genhuset uden hensyn til tidligere bo-

sted og lokale bånd. Undersøgelsen fandt massive korttids- og langtids-

virkninger ift. forskellige former for psykiske lidelser. Fullerton et al. 
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(1992) fandt, at den tid en person havde boet i det område, hvor katastrofen 

ramte, medierede belastningsgraden. Som påpeget af Gerrity & Steinglass 

(1994) er det imidlertid metodologisk set vanskeligt at adskille belastnin-

gen forbundet med tab/ødelæggelse af ejendom fra andre katastroferelate-

rede belastninger. 

Evakuering 

Milne (1977) fandt i en undersøgelse af reaktioner på en cyklon, at beboe-

re, som blev evakuerede og ikke flyttede tilbage, beskrev sig som signifi-

kant mere belastede efter katastrofen end beboere, som enten ikke blev 

evakueret eller som flyttede tilbage til katastrofeområdet. Gruppen følte sig 

bl.a. dårlig tilpasset og havde endvidere et signifikant forøget brug af alko-

hol, tobak og beroligende medicin. Det er nærliggende at antage, at fravæ-

ret af naboer og nærtboende venner kombineret med en langvarig usikker-

hed om de fremtidige forhold kunne være årsager til den dårligere trivsel. 

Tidlige undersøgelser har tydet på, at ofre efter en katastrofe om muligt 

burde forblive i området, frem for (midlertidigt) at bosætte sig et andet 

sted, da der opstår et ”psykologisk samfund”, som er befordrende for den 

psykologiske bearbejdning (Erikson, 1976). Men selv om det sociale net-

værk kan have en stressreducerende virkning, kan det også have en forplig-

tende karakter, som i sig selv er en kilde til belastning (Solomon, 1987).  

Senere undersøgelser af evakueringens psykologiske konsekvenser har haft 

forskellige modsatrettede konklusioner, hvor det antages, at årsagen til det-

te er, at evakueringen har vidt forskellige konsekvenser for den enkeltes liv 

og dagligdag. Bland (1997) fandt i en undersøgelse af italienske jord-

skælvsofre, at de der vendte tilbage til deres hjem ikke var mere belastet 

end dem, der  blev evakueret. Der konkluderes her, at de psykologiske kon-
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sekvenserne i højere grad skal forstås på baggrund af den enkeltes sociale 

netværk og i hvilken udstrækning det er blevet påvirket af evakueringen. 

Social støtte (sekundær viktimisering) 

Katastrofer forårsager ofte forstyrrelser af relationer til familier, venner og 

andre sociale netværk, hvilket kan føre til tab af social kontakt og støtte. 

Samtidig påvirker social støtte direkte og indirekte den individuelle fysiske 

og adfærdsmæssige reaktion på en katastrofe (Ursano et al., 1994). Eksem-

pelvis har studier af naturkatastrofer fundet, at social støtte spiller en rolle 

som modererende faktor ift.  forekomsten af PTSD (Solomon et al., 1993) 

og andre psykiske belastningssymptomer (Murphy, 1984, 1986b).  

Boman (1979) fandt, at symptomudviklingen efter en togulykke var for-

bundet med utilstrækkelig støtte fra familien, mens Bromet et al. (1980) 

fandt, at angst og depression efter et atomudslip hos mødre var positivt for-

bundet med utilstrækkelig social støtte. I tråd hermed fandt Solomon et al. 

(1993) i en undersøgelse af en oversvømmelse, at ofre uden familie havde 

et større alkoholmisbrug end ofre med familie efter katastrofen. Gleser et 

al. (1981) fandt, at 27 % (primært kvinder) pegede på social støtte fra fami-

lie og venner som vigtigt for at komme videre efter katastrofen. 

Et studie fandt, at ældre oversvømmelsesofre modtog langt mindre hjælp, 

end de havde forventet (Norris et al., 1994). Eksempelvis modtog kun 22 % 

procent en ”rimelig grad” eller ”høj grad” af hjælp fra deres naboer, mens 

kun 24 % modtog en ”rimelig grad” eller ”høj grad” af hjælp fra familie-

medlemmer uden for hjemmet. Forfatterne forbinder den oplevede mangel 

på støtte med de undersøgtes alder. Dels er det er muligt, at ældres behov 

for hjælp bliver overset (bl.a. fordi mange bor alene), dels er det muligt, at 

ældre er mindre tilbøjelige til at efterspørge støtte.  
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Burger et al. (1989) fandt, at kvinder værdsætter social støtte mere end 

mænd efter en naturkatastrofe, mens Kessler & McLeod (1984) fandt, at 

kvinder giver mere social støtte efter katastrofer end mænd. Endelig fandt 

Solomon et al. (1987), at kvinder oftere end mænd oplever det som en stor 

belastning at give støtte til katastroferamte.  

Mestring 

Flere studier har undersøgt forskellige mestringsstrategiers betydning for 

katastrofereaktioner.  

Baum et al. (1994) undersøgte mestringsstrategier hos ofre for et radioak-

tivt udslip. Emotions-fokuseret mestring var associeret med lavt stressni-

veau, mens problemfokuseret mestring var associeret med højt stressni-

veau. Forfatterne tolker dette som et udtryk for, at det stort set ikke var mu-

ligt at ændre på situationen. I tråd hermed fandt Cleary & Houts (1984), at 

personer, som forsøgte at tackle tiden efter et atomuheld gennem aktiviteter 

(fx at beskytte sig og organisere sig), var mere ængstelige end de ikke-

aktive efter 9 måneder.  

Green et al. (1994) fandt i modsætning hertil i en undersøgelse af følgerne 

af uoplyst (radioaktiv) forureningsfare på en arbejdsplads, at efterfølgende 

’disengagement’-strategier (undgåelse, ønsketænkning, selvkritik og social 

tilbagetrukkenhed) var associeret med højt stressniveau. 

Gerrity & Steinglass (1994) fandt i enundersøgelse af familier, der havde 

mistet deres hjem pga. af en naturkatastrofe, tre virksomme mestringsstra-

tegier: 1) Redefinering af prioriteter – især en nedjustering af materielle 

tings betydning (”jeg ser på mine børn og tænker, at jeg ikke behøver an-

det”), 2) engagement i genetablerings-aktiviteter – fx at smide ubrugelig 
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ting ud og redde, hvad reddes kan og 3) genfortolkning af mening – typisk 

udvikling af nye mål med livet og et nyt forhold til Gud og/eller familien. 

Undersøgelsen pegede endvidere på tre dysfunktionelle strategier: 1) For-

skydning (displacement) af følelser – fx gøre andre mennesker eller ting 

ansvarlige for livet efter katastrofen (”før oversvømmelsen kom jeg aldrig i 

problemer, men efter katastrofen flyttede vi, og så kom jeg i det forkerte 

selskab”), 2) undgåelse af social kontakt fx ift. den samlede familie og 3) 

familiekonflikter – typisk i form af skænderier og indbyrdes vrede. 

Tilknytning 

I de senere år har der været en stigende opmærksomhed på tilknytning, som 

en personlighedspsykologisk faktor, der antages at have en vis betydning 

for bearbejdningen af traumatiske begivenheder (Fearon & Mansell, 2001; 

Dieperink, Leskela, Thuras, & Engdahl, 2001a; Kanninen, Punamaki, & 

Qouta, 2003). Tilknytningsadfærd aktiveres ifølge Bowlby (1988) især i 

belastende og farlige situationer. I en ny dansk undersøgelse af uddannel-

sessøgende (O’Connor & Elklit, submitted) finder man, at såkaldt sikker 

tilnytning fungerer som en stødpude i forhold til traumatiske belastninger, 

mens ængstelig tilknytning optræder som en risikofaktor. Et tilsvarende 

fund er gjort i en dansk undersøgelse af incestofre (Elklit, 2002a), hvilket 

er i overensstemmelse med den generelle teori indenfor området,  hvor høj 

grad af ængstelig tilknytning ses som en markør for en række interpersonel-

le og intrapsykiske problemer (Bowlby, 1988, Bartholomew & Horowitz, 

1991). 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

Oversvømmelse i Sydafri-
ka. 
Ingen døde 

Burger, van Staden & 
Nieuwoutd (1989) 

Rotter’s Locus of Control 
Scale; IES; ustruktureret 
interview 
 n=20 

På katastrofetidspunktet og 
‘umiddelbart efter’ 

Akutte: følelsesløshed, 
modløshed, hjælpeløshed, 
ringe kontrol 

Kvinder mere belastede 
(ikke alder, beskæftigelse, 
kontrolfokus) 

Jordskælv i Loma Prieta 
Hurricane Hugo i South 
Carolina, 1986 

Aptekar (1990) Observationer ‘Umiddelbart efter’  4 faser: forvirring, kogniti-
ve forandringer, forskudt 
vrede og ‘løsning’ 

Arten af naturkatastrofe. 
Eksponeringsgrad 
Tidligere psyk. lidelser 

Jordskælv i Kalamata i 
Grækenland, 1986 

Papadatos & Potamianos 
(1990) 

Langner Scale; Ces-D; 
n=446  
3 gr: voksne; stud.; ambu-
lante patienter 

2 uger  51% alvorlige psykosom. 
forstyrrelser; 75% depres-
sion, følelsesmæssige 
problemer. 

Alder, graden af personligt 
ansvar, personligt syn på 
katastrofen. 
Eksponeringsgrad 

Jordskælv i Mexico City, 
1985. 
Flere tusinde døde 

de la Fuenta (1990) DSM III: PTSD, panik 
angst, angst, depression. 
1) n=573 ofre i lejre; 18-

64 år; mat.tab; 
fam.tab. 

2) n=208 kvinder i lejre 

10 uger  1) 32% PTSD, 19% 
angst; 13% depression 

2) 72% psykopat.sympt., 
angst, depression 

 

Cyclon på Fiji. 
Ingen døde. 
90% af husene ødelagt. 

Fairley, Langeluddecke, 
Tennant (1986) 

GHQ 
1) n=75 
2) n=64 kontrolgruppe 
 

1) 8-9 uger 
2) 12-13-uger 

1) ofre dobbelt så bela-
stede 

2) ikke forskel psykiske 
og somatiske.sympt. 

Kort periode med personlig 
trussel. Ikke tab af liv 

Jordskælv i Northridge, 
Californien, 1994 

McMillen, North & Smith 
(2000) 

Diagnostic Interview 
Schedule-Disaster 
Supplement (DIS-DS) 
n = 130 

3 mdr. 13% PTSD  
5% havde PTSD før jord-
skælvet 

Kun én udviklede ny, an-
den psykisk lidelse. PTSD 
forbundet med højere ko-
morbiditet 

Jordskælv i Yun Nan 1988 
Kina. 
748 døde, 3664 tilskade-
komne, 17.657 huse øde-
lagt. 

Cao, McFarlane & Klimi-
dis (2003) 

GHQ 28, Life Event 
Inventory, Inventory of 
Impact of Disaster & DIS-
PTSD 
1) n= 409 høj ekspone-

1) 1måned (Tid 1) 
2) 5 mdr. (Tid 2) 

T1: GHQ caseness (PTSD) 
1) 60% (23%) 
2) 48% (13%) 
3) 44% (16%) 
4) 36%                     

Eksponeringsgrad (afstand 
fra epicenter og grad af 
ødelæggelse) 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

ringsgrad 
2) n= 465 moderat eksp. 
3) n = 421 lav eksp. 
4) n = 908 kontrolgr.  

T2: PTSD 
1) 13.5% 
2) 6.2% 
3) 7.1% 

Great Midwest Floods i St. 
Louis, 1993 

McMillen, North & Mosley 
(2002) 
 
 
 
 
North, Kawasaki, 
Spitznagel & Hong (2004) 
 
 

DIS-DS 
n = 162. 
 
 
 
 
n =142 
 

4 mdr. 
 
 
 
 
 
16 mdr. 

22% PTSD 
Hyppig komorbiditet med 
andre lidelser 
 
 
 
16% PTSD 

Tidl. psykiatriske proble-
mer.  Nye ikke-PTSD 
lidelser forekom sjældent, 
hvis der ikke var PTSD 
symptomer 
 
Høj sandsynlighed for 
PTSD, hvis der havde 
været komorbiditet med 
depression 1 år tidligere 

Hurricane Mitch i 
Nicaragua, 1998 
200.000 berørt, 10.000 
mistede deres hjem, 2000 
døde 

Cladera, Palma, Penayo & 
Kullgren (2001) 

Harvard Trauma 
Questionnaire (HTQ) 
n = 496 fra 4 eksponerede 
landsbyer 

Tid 1: 6 mdr. 
 
 
 
 
Tid 2: 12 mdr. interview 
med 23 PTSD ramte (6 
dropouts)  

Tid 1: Antallet af PTSD 
ramte varierede fra 0% til 
9% (total 5.8% PTSD 
prævalens) 
 
Tid 2: 52% of Tid 1 PTSD 
ramte havde stadigvæk 
PTSD 

Eksponeringsgrad 
 
 
 
 
Undgåelsessymptomer ved 
Tid 1 var bedste prædiktor 
for Tid 2 PTSD 

Jordskælv i Marma-
ra,Tyrkiet, 1999 August 7,4 
Richter: 
17.127 døde, 24.000 kvæ-
stede og 130.000 huse 
ødelagt  
November 7,2 Richter: 
Flere ødelæggelser og flere 
dødsfald 

Livanou, Basoglu & 
Salciouglu (2002) 

Traumatic Stress Symptom 
Checklist (TSSC) & 
Severity of Disability Scale
n = 1000 fra 3 teltlejre og 2 
barakbyer 

Tid 1: 6 mdr. 
Tid 2: 6-10 mdr. 
Tid 3: 10-13 mdr. 
 

Tid 1: 39% PTSD  
Tid 2: 54% PTSD 
Tid 3: 49% PTSD   
Sampling bias – de der 
forblev i lejrene kunne 
være mere traumatiserede, 
end de der var vendt tilba-
ge til deres hjem i løbet af 
det første ½ år 

Prædiktorer for  PTSD: 
Stor frygt, kvindekøn, 
fanget under nedstyrtede 
bygninger, mistede familie 
eller venner, tidl. psykia-
trisk lidelse, deltagelse i 
redningsarbejde, tid efter 
jordskælvet, lav uddannelse 

Hurricane Hugo Freedy et al. (1992) COPE; SCL-90R 8 uger   Ressourcestab betød mere 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

 n=418 ansatte ved univer-
sitet 

end mestring og personlige 
karakteristika 

Snelavine i lille fiskersam-
fund i Island 
 

Finnsdóttir & Elklit (2002) GHQ-30, IES, PTSS-10 
n = 104 indbyggere i lille 
fiskersamfund, Flateyri 
n = 87 indbyggere i nær-
liggende fiskerby, Thingey-
ri (kontrolgruppe) 

10 uger 25% i Flateyri gruppen 
opfyldte kriterierne for 
GHQ caseness (dobbelt så 
mange som i Thingeyri). 
Mest alm. symptomer var 
invaderende tanker og 
følelser, spændinger, be-
drøvelse og angst 

Tab af familiemedlemmer 
var forbundet med symp-
tomatologi. Tidl. traumati-
ske livsbegivenheder, køn, 
alder og uddannelse var 
forbundet med belastnings-
niveau  

Tornado i Nebraska, 1975 Bell (1978) Struktur. interviews  
n=200 ofre 
100 kontrol 
Gr: 

1) 18-59 år 
2) 60 år og ældre 

5-7 mdr. 
Retrospektivt fokus på: 1-2 
uger efter, 2-8 uger, 3-4 
mdr.,  

De yngre: større angst, fys. 
belastn., forandringer i 
interpers. områder 

Alder 
Mestring bedre hos de 
ældre 

Cyclon i Sri Lanka, 1978. 
889 døde. 
>100.000 hjemløse 

Patrick & Patrick (1981) Cornell Medical Index; 
Pilot us 
1) n=496, i 9 ramte byer 
2) n=100 hjem i én ramt by 
3) n=100 i kontrolgruppe  
 

De første mdr. efter 
6 mdr. 
1 år 

77% sympt. efter 6 mdr.: 
angst, depression, fobier. 
Nogle reagerede hurtigt, 
andre sent. Kvinder reage-
rede senere end mænd 

Pludselighed, zoner med 
stor ødel. 3-4 x mere psyk. 
belast. 
Skader havde ingen indfly-
delse på tidl./sene reaktio-
ner 

Jordskælv i Sierra Madre Freedy et al. (1994) Telefoninterview: 9 items 
for psyk.og fys.sympt. 
n=229 

4-7 mdr.  Invasion, angst, irritation, 
depression, søvnprobl., 
håbløshed, bekymringer 

Ressourcetab, livsbegiven-
heder, køn 

Tornado i Missouri. 
2 døde, 87 skadede, 
24.000. havde materielle 
skader 

Penick, Powell & Sjeck 
(1976) 

Strukturerede interviews 
n=26 (mat. tab). 
19-76 år 

5 mdr.  ¾ forøgede psyk. sympt. 
Svage fys. klager, nervøsi-
tet, angst. Ikke alvorlige 
sympt. 

 

Oversvømmelse i Idaho, Hureta & Horton (1978) Telefoninterview 6 mdr.  <65 år: mere angste, for- Alder 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

1976. 
11 døde 

n=387 beboere fra mindre 
byer i området.  
Gr 1 :<65 år 
Gr 2:  >65 år.  

øget følelsesmæssig byrde At måtte flytte og utilfreds-
hed med dette 

Oversvømmelse i Minneso-
ta (1978). 
5 døde; 1/3 del af byen 
ødelagt 

Ollendick & Hoffman 
(1982) 

Warheit, Holzer and 
Schwab Depr. Scale; 
Before and Now Checklist. 
n=124 voksne; 54 børn 

8 mdr.  68% forøget depression. 
Hos nogle: positive foran-
dringer i følelser og levevis

Positive forandringer i 
følelser og levevis. 
Alder. 
Flytninger ikke effekt. 

Cyclonen Tracy i Darwin, 
Australien. 
49 døde, store ødelæggel-
ser 

Milne (1977) Before and Now Disaster 
Checklist. 
n=416:  
Gr 1: ikke-evakuerede 
Gr 2: returnerede evakue-
rede  
Gr 3: ikke-returnerede 
evakuerede 

7-10 mdr.  22% af alle (32% af kvin-
derne) havde følelsesmæs-
sige problemer 
46% nævner positive ef-
fekter  

De, som var mest psyk. 
berørte, var dem, som ikke 
kom tilbage til området  

Jordskælv i Taiwan, 1999   Lai, Chang & Connor 
(2004) 
Chang, Connor, Lai, Lee & 
Davidson (2005) 

n = 252 fra 2 samfund nær 
epicentret 

10 mdr. 10% PTSD  
19% subklinisk PTSD  

PTSD gruppen havde større 
sandsynlighed for svær 
depression, tab af familie 
og øget sårbarhed ift. stress 
end den subkliniske PTSD 
gruppe 
Kvindekøn og nuværende 
depression forudsagde 
PTSD  

Jordskred i Sarno, Italien, 
1998. 
137 døde, store ødelæggel-
ser  

Catapano, Malafronte & 
Lopre (2001) 

GHQ-30 & Self Rating 
Scale for PTSD (SRS-
PTSD) 
n= 272 fra Sarno 
n = 72 fra Torio (kontrol-
gruppe) 

12 mdr. 59% GHQ caseness i  
Sarno sammenlignet med 
35% i Torio 
PTSD 27.6% i Sarno sam-
menlignet med 1.4% i 
Torio 
 

Egne og familiemedlem-
mers fysiske kvæstelser, 
familieproblemer og eva-
kuering indenfor de sidste 3 
mdr. hyppigere hos perso-
ner med PTSD. Sandsyn-
ligheden for PTSD var 



 

31

Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

forbundet med depressions-  
og angst  

‘The Ash Wednesday 
Australian bushfire’ 

McFarlane, Clayer & 
Bookless (1997) 

GHQ-28 
n = 1974  ved Tid 1 
n = 80 ved Tid 2 

Tid 1 = 12 mdr. 
Tid 2 = 20 mdr. 

GHQ caseness  
Tid 1 = 42% 
Tid 2 = 23% 

 

Jordskælv i Marmara, 
Tyrkiet, august 1999 
>17.000 døde, 44.000 
kvæstede, 250.000 huse 
ødelagt 

Basoglu, Kilic, Salciouglu 
& Livanou (2004) 

TSSC and Severity of 
Disability Scale 
Gr 1: n = 1234 fra Degir-
mendere (epicenter)  
Gr 2: n =  = 773 fra Avci-
lar (100 km fra epicentret) 
Overlevende, der boede i 
deres hjem 

14 mdr. PTSD prevalens 
Gr 1 = 23% 
Gr 2 = 14% 
PTSD komorbid med de-
pression 
Gr 1 = 16% 
Gr 2 = 8% 

Kvindekøn, tidl. psykiatrisk 
lidelse, tidl. traumer, mi-
stede familiemedlemmer 
og/eller venner/naboer, 
deltagelse i redningsarbej-
de, tid siden jordskælvet og 
frygt under jordskælvet 
forudsagde PTSD  

Jordskælv i Marmara, 
Tyrkiet, november 1999  
20.000 døde 

Kilic & Ulusoy (2003) TSSC and Severity of 
Disability Scale 
n = 430 
  
Gr 1: Düzce (epicenter) – 
782 døde; n = 148  
Gr 2: Bolu (45 km fra 
epicentre) – 48 døde; n = 
282  

18 mdr. 
 

42% PTSD i Düzce sam-
menlignet med 19% i Bolu 
(p < .001) 
 
21% depression i Düzce 
sammenlignet med 13% i 
Bolu (p < .001) 
 
 

Angst under jordskælvet, 
tab af venner og naboer, 
kvindekøn, lav uddannelse 
og lejebolig forudsagde 
40% af variationen i PTSD  

Oversvømmelse I Mexico, 
1999. 
< 400 døde, 200.000  
mistet deres hjem 

Norris, Murphy, Baker, & 
Perilla (2004) 

Composite International 
Diagnostic Interview 2.1 
(CIDI: WHO, 1997),  
Module K for PTSD and 
Module E for Major 
Depressive Disorder 
(MDD) 
 
Gr 1: n = 385 Villaharmosa  
Gr 2: n =176, Tezuitlan 

Tid 1): 6 mdr.  
Tid 2): 12 mdr.  
Tid 3): 18 mdr.  
Tid 4): 24 mdr.  

PTSD:  
Gruppe      1         2 
6 mdr.    14%      46% 
24 mdr.   8%       19% 
 

¼ of PTSD tilfældene 
havde komorbide lidelser. 
Nedgang i symptomer fra 
Tid 1 til Tid 2 og fra 
Tid 2 til Tid 3, hvorefter de 
stabiliseredes 
Større nedgang i Gr 2; 
gruppeforskellen formind-
skedes over tid 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

1) Vulkanudbrud i Colom-
bia, 1985. 
80% af 30.000 indbyggere 
døde. 
2) Jordskælv i Ecuador, 
1987. 
Mange døde, færre tab end 
i Colombia  

Lima et al. (1989) Klinisk interview, DSM 
III. The Self Reporting Q. 
Gr 1: n=200 hjemløse i 
lejre (Colombia) 
Gr 2: n=100, primært 
sundh. klinik; ofre, ikke 
ofre (Colombia) 
Gr 3: n=150, sundhedskli-
nikker i en by, som ikke 
blev hårdt ramt 
(Ecuador) 

Tid 1: 7 mdr. (Colombia) 
Tid 2: 2 år (Colombia) 
 
Tid 1: 3 mdr. (Ecuador)  

Gr 1: 55% angst, depressi-
on, PTSD, 4-5 x flere end 
ved rutineus. med samme 
instrumenter 
Gr 2: 45% angst, depressi-
on.  
Gr 3: 8% angst, depression 
Læger på sundhedsklinik-
ker fejlede at identificere 
74% af problemerne 

Individuelle symptomer var 
de samme uafhængig af 
størrelsen af katastrofen 
eller eksponeringsgrad. 
Frekvens proportional med 
størrelse 

Vulkanudbrud i Colombia Lima et al. (1990) Follow up. 
Samme instrumenter som 
Lima et al. (1989) 
n=40 voksne hjemløse 

1) 2 år  
2) 4 år  

1) 78% angst, depressi-
on, PTSD. 

2) 31% symptomer 

 

Vulkanudbrud på St. He-
len, Washington State, 
1980. 
62 personer døde. 
Campingareal 

1) Murphy (1984) 
2) Murphy (1986a,b) 
3) Murphy (1988) 

SCL-90, life event 
1) Grupper: Sørgende; 
mat.tab; kontrol. n=155 
2)  Efterladte: fam. vs. 
venner 
3) Efterladte vs. kontrol 
 

1) 11 mdr.  
2) 1+3 år  
3) 3 år  

1) Tabsgr.: forøget psyk. 
belastning; efterladte: 
depression; mat. tab: 
mere vrede, flere be-
brejdelser 

2) Fam. forøget psyk. 
belastning 

3) Efterl. forøget psyk. 
belastning 

Medierende effekt af soc. 
støtte; direkte effekt af self-
efficacy; den bedste forud-
sigelse for mentale lidelser 
3 år efter er mentale lidel-
ser ét år efter 

Oversvømmelse i Puerto 
Rico, 1983. 
180 døde. 
4000 hjemløse, 19.000 
oplevede store tab 

Escobar et al. (1992) DIS 
n=375  
(50% fam.død; 50% eva-
kueret).  
Gr 1: Alvorlig ekspone-
ringsgrad. 
Gr 2: Moderat eksp. 
Gr 3: Minimal eksp. 
Gr 4: Kontrolgruppe 

Før katastrofen: epidemio-
logisk undersøgelse; 
interview 1 år efter 

Fys. sympt.: Flere nye eller 
vedblevne sympt. hos 
eksponerede gr. Sign. 
forsk. på nye gastrointest. 
og pseudoneur. sympt. 

Eksponeringsgrad 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

1) Oversvømmelse i 
Puerto Rico, 1983 og 
1984. 180 døde, 4.000 
hjemløse 

2) Oversvømmelse og 
dioxinudslip i St. Lou-
is, 1985, 5 døde. 
25.000 evakuerede 

3) Begge grupper 

1 – 2) Solomon (1989) 
3) Solomon et al. (1993) 

DIS/NS 
1) n=912  
2) n=543  
3) Kontrolgr. Til 1) og 2) 

1) 2 år  
2) 1 år  
3) 1 og 2 år  

Depression, somatisering. 
Vedvarende effekt 

1) Skyldfølelser: forøget 
fys. sympt (oversv.) 

2) Bebrejdelser: mindre 
angst (dioxin) 

3) Følelsesmæssig støtte, 
familierolle (ægteskab, 
forældre) 

Tornado i Huntsville, Ala-
bama, 1989. 
1.000 hjemløse, 21 døde 

Thaggard (1991) Kliniske observationer 16 mdr. PTSD, angst for dårligt 
vejr, panikangst 

Tidligere psykiske proble-
mer 

Oversvømmelse i Ken-
tucky, 1984 

Phifer (1990) STAI-T; CES-D; General 
Well Being Scale; 
spørgsm.om gen. sundhed. 
n=200 (>55 år) 

Før katastrofen. 
1,5 år  

Angst, depression, 
fys.sympt. af mild natur, 
lettere forstyrrelser 

Tidl. sympt. forklarede 40-
60%. Eksponeringsgrad 
10%. Køn, alder (ikke 
forskel mht. fys. sympt.) 

Jordskælv i Armenien, 
1988. 
25.000 døde, 530.000 
hjemløse 

Goenjian (1994) PTSD Reaction Index 
n=179. Tre byer med fsk. 
afstand fra epicentrum 

1,5 år Kronisk, alvorlig PTSD 
hos de eksponerede 

Eksponeringsgrad; tab af 
familiemedl; alder, køn. 
Alvorlig modgang efter 
katastrofen 

Vulkan udbrud i Mt. Un-
zen, Japan, 1990-1996 
43 døde, 3000 huse øde-
lagt, ¼ af indbyggerne blev 
evakuerede 

Ohta, Araki, Kawasaki et 
al. (2003) 

GHQ-30 
 
n= 3564 (Tid 1) 
n = 248 evakuerede 

Tid 1: 6 måneder 
Tid 2: 12 måneder  
Tid 3: 24 måneder 
Tid 4: 44 måneder 
 

GHQ caseness defineret 
som score > 8 
Tid 1 = 66% 
Tid 2 = 51% 
Tid 3 = 56% 
Tid 4 = 46% 

 

Tropisk storm, Agnes, 
Wyoming Valley, Australi-
en, 1972. 
118 døde 

1) Logue, Melick & 
Struening (1981) 

2) Logue, Hansen & 
Struening (1979) 

1) Checklist of Twenty 
Sympt. Items Interview  
 n=90 arbejdere, mænd 25-
65 år; kontrolgr. 
 

1) 3 år.   
(retrospektiv fokus på: 6 
mdr. før, fra katastrofe til 
2,5 år efter og de sidste 6 
mdr.) 

1) Mere fys. stress i 1,5 
år efter. Mere psyk. 
stress 2 år efter. Ikke 
signifik. forskel i den 
3. periode 

1) Livsbegivenheder 
sign. effekt hos ofre. 
Gifte mest belast. Ikke 
eksponering 

2) Mestringsmetoder 
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Tabel 2: Oversigt over undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos voksne efter katastrofer, der har ramt lokalområder 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og om-
fang 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

2) Zung’s Depression Sc.; 
Langner’s Screening; SCL-
90; 
n=396 kvinder >21 år; 
kontrolgr. n=166 

 
2) 5 år efter 

2) Angst, obsessiv-
kompulsiv (‘psychic. 
Numbing’) 

3) Eksponeringsgrad 
Livsbegivenheder blev 
oplevet mere belasten-
de af ofre. Ægtemænd 
mere belastede. Risi-
ko: kvinder <65 år, lav 
udd., lav indkomst 

Jordskælv i Napoli, Italien, 
1983 

Maj et al. (1989) GHQ 
n=950 
Gr 1: Ofre 
Gr 2: Beboere i en by, som 
modtog ofre 
Gr 3: Kontrolgr. 

 Mest neurotisk depression. 
Mere i Gr 1 & 2 end i Gr 3 

Sociale problemer forøgede 
sårbarheden 

Dæmningsbrud i Buffalo 
Creek, 1972 

Green, Lindy & Grace 
(1992) 

Structured Clinical 
Interview for Diagnostic 
and Statistical Manual of 
Mental Disorders III 
(DSM-III) 

14 år 59% havde haft PTSD 
25% havde kronisk PTSD 

 

Dæmningsbrud i Buffalo 
Creek, 1972. 
125 døde. 

Simpson-Housley (1989) n=114 bosatte i B.C. 
Kontrolgruppe 

17 år Generel angst  

 

 

 



 35

Belastningsgrad 

Et antal tidligere katastrofeundersøgelser har som den foreliggende under-

søgelse anvendt General Health Questionnaire for at undersøge belast-

ningsgraden hos de berørte (Fairley et al., 1986; Maj et al., 1989; Catapano 

et al., 2001; Finnsdóttir & Elklit, 2002; Cao et al., 2003; Ohta et al., 2003). 

Det er imidlertid ikke ukompliceret at sammenligne disse resultater, fordi 

katastrofer varierer mht. ødelæggelsernes omfang, antal dødsfald, tid forlø-

bet siden katastrofen, og at nogle af de undersøgte er blevet boende i deres 

huse, mens andre i samme undersøgelse er blevet evakueret og bosat andet-

steds (Maj et al., 1989; Finnsdóttir & Elklit, 2002). Andre undersøgelser 

dækker kun evakuerede (Catapano et al., 2001; Ohta et al., 2003). Desuden 

varierer scoringsniveauer og grænseværdier (cut-off score) i de forskellige 

undersøgelser. Helt generelt viser ovennævnte undersøgelser, at de ekspo-

nerede er mere udsatte end kontrolgrupper (Fairley et al., 1986; Maj et al., 

1989; Catapano et al., 2001; Finnsdóttir & Elklit, 2002; Cao et al., 2003), at 

den psykologiske belastning stiger med eksponeringsgraden (Cao et al., 

2003), og at belastningsniveauet falder med tiden (Ohta et al., 2003). I en 

undersøgelse af et lille islandsk fiskersamfund, som blev ramt af en snela-

vine, fandt Finnsdóttir & Elklit (2002), at 25% af de eksponerede opfyldte 

kriterierne for at være behandlingstrængende 10 uger efter katastrofen. I en 

anden undersøgelse af kinesiske jordskælvsofre fandt Cao et al. (2003), at 

51% i tre grupper med forskellig eksponeringsgrad var behandlingstræn-

gende 5 måneder efter jordskælvet, mens Ohta et al. (2003) og Catapano et 

al. (2001) fandt, at hhv. 51% og 59% af deres undersøgelsesgrupper af ja-

panske evakuerede efter et vulkanudbrud og italienske ofre for jordskred 

var behandlingstrængende 12 måneder efter katastroferne.  
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Kun én af undersøgelserne i tabel 2 anvender det samme PTSD mål, HTQ, 

som den herværende undersøgelse (Caldera et al., 2001), og den forsker-

gruppe finder en forekomst på 5,8% PTSD hos ofre for orkanen Mitch i 

Nicaragua 6 måneder senere. Kun de, der opfyldte PTSD kriterierne, deltog 

i den opfølgende undersøgelse, der foregik 12 måneder efter orkanen. Her 

viste det sig, at 52% af dem stadig havde PTSD. En serie undersøgelser 

efter Marmara jordskælvene i Tyrkiet i 1999, hvor “the Traumatic Stress 

Symptom Checklist” (TSSC) og the “Severity of Disability Scale” (SDS) 

blev anvendt, fandt en PTSD forekomst på 43% i en evakueret befolk-

ningsgruppe 13 måneder senere (Livanou et al., 2002), en PTSD forekomst 

på 42% i hele den eksponerede gruppe 18 måneder efter jordskælvene (Ki-

lic & Ulusoy, 2003), og en PTSD forekomst på 23% hos ofre, der levede i 

deres eget hjem i epicentret 14 måneder efter katastrofen (Basoglu et al., 

2004).  

Nogle få undersøgelser har anvendt “Diagnostic Interview Schedule-

Disaster Supplement” for at finde frem til hyppigheden af PTSD efter kata-

strofer. McMillen, North & Smith (2000) fandt en 13% PTSD prævalens 

tre måneder efter jordskælvene i Northridge i Californien, mens McMillen, 

North & Mosley (2002) fandt en PTSD prævalens på 22% fire måneder 

efter store oversvømmelser i St. Louis. I en opfølgende undersøgelse 16 

måneder senere var tallet faldet til 16% (North et al., 2004). Cao et al. 

(2003) anvendte det samme redskab og fandt PTSD prævalenser på mellem 

6,2% og 13,5% afhængig af eksponeringsgraden i de første måneder efter 

flere forskellige kinesiske jordskælv.  

To undersøgelser (Finnsdóttir & Elklit, 2002; Lai et al., 2004) har brugt 

Impact of Events Scale (IES) til at vurdere forekomsten af PTSD. Den 

førstnævnte fandt, at 78% af beboerne scorede over grænseværdien for be-

handlingsbehov 10 uger efter en snelavine i Island, hvorimod sidstnævnte 
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forskergruppe fandt, at 10% ville kunne få stillet en PTSD diagnose 10 må-

neder efter jordskælvet i Taiwan, og at 19% ville kunne få stillet en subkli-

nisk PTSD diagnose. Norris et al. (2004) brugte det såkaldte “K modul” i 

“Composite Interview Diagnostic Inventory” (CIDI) til at måle PTSD efter 

oversvømmelser i Mexico og fandt en 14% PTSD forekomst seks måneder 

senere. Efter to år var tallet faldet til 8%. Catapano et al. (2001) fandt en 

PTSD forekomst på 27,6% blandt ofre for jordskred i Italien, idet denne 

gruppe anvendte et PTSD spørgeskema. 

Dæmningsbruddet i Buffalo Creek disaster i 1972 er den katastrofe, som er 

bedst undersøgt. Green, Lindy, Grace & Leonard (1992) foretog en 14 års 

opfølgning og fandt en livstidsprævalens på 59% og en aktuel PTSD fore-

komst på 25%. Med visse undtagelser, er PTSD prævalenser efter en natur-

katastrofe på mellem 10 og 25% almindeligt forekommende i op til 1½ år, 

selvom særligt vanskelige livsbetingelser og evakuering (jf. Marmara jord-

skælvene) kan forværre de psykologiske konsekvenser. 

Det er svært at sammenligne de naturkræfter, der rammer et bestemt geo-

grafisk område. Derfor vil man ofte anvende antal af døde og sårede samt 

antal af ødelagte huse som mål for katastrofers omfang. Men da bygningers 

kvalitet er en geografisk-økonomisk faktor, som kan påvirke antallet af 

ramte personer, er objektive sammenligninger af skaderne vanskelige. Det 

samme gælder naturligvis også for de økonomiske muligheder for genop-

bygning af den enkelte families hus og infrastrukturen i lokalsamfundet. 

Der er derfor god grund til at antage, at befolkningsgrupper i en række 3. 

verdenslande vil være betydeligt mere belastede i længere tid, end folk i 

vestlige lande. Ifølge Hobfolls “ressource-bevarings-teori” (1989) vil om-

fanget af tilgængelige ressourcer efter en katastrofe have ligeså stor eller 

større betydning for de psykiske eftervirkninger af traumer, som de trauma-

tiske oplevelser i sig selv. 
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Metodebeskrivelse 

Procedure 

I uge 6 i 2005 blev spørgeskemaer uddelt i hele det evakuerede område og i 

et område af Bramdrupdam, som er en anden forstad til/et andet parcelhus-

kvarter i Kolding. Området ligger nogle kilometer fra Seest og var ikke 

ramt af eksplosionen. Ifølge kommunens oplysninger bor der ca. 2.000 

mennesker i det evakuerede område, hvor halvdelen skønnes at være børn. 

I Bramdrupdam blev der uddelt 200 skemaer. Uddelingen foregik på den 

måde, at en række studerende en fredag og lørdag eftermiddag og tidlig af-

ten gik fra hus til hus, ringede på, præsenterede undersøgelsen og spurgte 

de voksne beboere (herunder hjemmeboende børn over 18), om de havde 

lyst til at deltage i undersøgelsen. I de tilfælde, hvor der ikke var nogen 

hjemme, blev materialet samt et introduktionsbrev, der forklarede, hvad 

undersøgelsen gik ud på (se bilag 2), lagt i postkassen. De personer, hvis 

huse var ødelagte og som boede andetsteds, fik tilsendt materialet.  

Ugen efter blev proceduren gentaget for at indsamle besvarelser. I de til-

fælde, hvor beboerne ikke var hjemme eller ikke havde udfyldt skemaerne, 

blev der afleveret frankerede svarkuverter. De studerende blev mødt meget 

positivt, men snestorm og vinterferie i uge 7 har påvirket antallet af ‘kon-

takter i døren’ og har muligvis også haft en betydning for den samlede 

svarprocent, som blev 51% for Seest og 55% for Bramdrupdam. Det var 

vores håb med denne procedure at opnå en højere svarprocent end den, man 

almindeligvis får ved postomdelte undersøgelser, men det håb blev ikke 

indfriet. Man bør derfor i det følgende være opmærksom på, at de præsen-

terede fund kun omhandler godt halvdelen af beboerne, som af forskellige 

grunde er de mest interesserede. Udenlandske undersøgelser har i øvrigt 

vist, at de personer, som ikke deltager i en undersøgelse efter store ulykker, 
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gennemgående har det dårligere, end de der deltager. I to norske undersø-

gelser, hvor man efter store anstrengelser fik fat i alle, der var berørt af en 

katastrofe, viste det sig, at de, der i første omgang ikke havde deltaget, 

havde en dobbelt så høj forekomst af PTSD, sammenlignet med de, der del-

tog fra starten (Weisæth, 1989; Holen, 1990). 

Spørgeskemaet indledes med en række demografiske spørgsmål vedrørende 

alder, civilstand, uddannelse og børn. Herefter følger en serie spørgsmål 

om omstændighederne ved eksplosionen og evakueringen, om alvorlige 

livsbegivenheder indenfor det seneste år, og om tidligere traumatiske hæn-

delser ad modum Kessler et al. (1995) indeholdende en liste over 14 typer 

af begivenheder, som er blevet anvendt i den amerikanske “National Co-

morbidity Study” (se bilag 3). 

Følgende standardiserede spørgeskemaer anvendes til belysning af de psy-

kologiske og sociale forhold (se tabel 3).  

 

Tabel 3: Belastningsområder og de tilsvarende psykologiske måleredskaber 

Belastningskriterier Måleredskaber Forkortelse 

Traumatiseringsområder (genoplevelser, 

undgåelse og vagtsomhed) 

Harvard Trauma 

Questionnaire-IV 

HTQ 

Social støtte (dengang og nu) Crisis Support Scale CSS 

Negativ affektivitet og somatisering 

 

Trauma Symptom 

Checklist-26 

TSC 

Tilknytningsstil (sikker, ængstelig, undgåen-

de) 

Revised Adult Attachment 

Scale 

RAAS 

Selvfølelse Rosenbergs Self-esteem 

Scale 

RSES 

Kontrollokus Visuel analog skala VAS 
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Undersøgelsesredskaber 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), (Mollica et al., 1992) er et enkelt 

og pålideligt screeningsinstrument, som er kulturelt sensitivt, har god indre 

og ydre validitet og er mere præcist end f.eks. HSCL-25 til at identificere 

PTSD. 

Skemaet består af i alt 31 spørgsmål, der relaterer sig til de tre hoveddi-

mensioner ved PTSD: invasion, undgåelse og forhøjet vagtsomhed. Svare-

ne angives på en 4-punkts Likert-skala, der spænder over svarmuligheder-

ne: "For det meste", "noget af tiden", "sjældent" og "overhovedet ikke". 

Dette skema er anvendt i en lang række danske undersøgelser af traumati-

serede (Elklit & Fuglsang, 2001).  

Crisis Support Scale (CSS), (Joseph, Andrews, Williams & Yule, 1992) 

bliver brugt til at måle oplevelsen af social støtte lige efter den traumatiske 

begivenhed (7 spørgsmål). Svarene angives på en 7-punkts Likert-skala, 

som rækker fra "aldrig" til "altid". CSS er bl.a. brugt i forbindelse med en 

stor eksplosionsulykke på Lindø i 1994 (Elklit, 1997) og har både rimelig 

indre konsistens og god diskriminationsevne. Elklit, Pedersen & Jind 

(2001) analyserede data fra 4123 CSS spørgeskemaer fra 11 undersøgelser, 

og resultaterne bekræftede skemaets reliabilitet og validitet. 

Trauma Symptom Checklist (TSC) er udviklet af Briere & Runtz (1989). 

Skemaet består af 26 spørgsmål og svarene angives på en 4-punkts Likert-

skala fra: "Nej", "ja - nogle gange", "ja - ofte" til "meget tit". Skemaet må-

ler forekomsten af negativ affektivitet og somatisering. Krog & Duel 

(2003) har påvist forekomsten af disse subskaler i en analyse af 4152 be-

svarelser fra 16 undersøgelser af traumatiserede grupper, hvor Briere & 

Runtz’ oprindelige skema har været anvendt. TSC har god reliabilitet og 
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god faktor- og kriterievaliditet. Som noget nyt er tilføjet spørgsmål, der be-

lyser dissociation. 

General Health Questionnaire (GHQ-30) er blevet udviklet som et psykia-

trisk screeningsredskab for at kunne identificere personer, som har psykia-

triske forstyrrelser og behandlingsbehov (Goldberg, 1972). Den benyttede 

version er GHQ-30, som er udviklet på baggrund af den oprindelige versi-

on af GHQ, som indeholder 60 spørgsmål (Huppert et al., 1989). I GHQ-30 

er der sket en udelukkelse af den somatiske subskala, der benyttes til at må-

le en række symptomer, som man almindeligvis finder hos personer, der 

lider af fysiske sygdomme. GHQ-30 versionen måler derfor fortrinsvis 

psykologiske og psykosociale symptomer samlet i fem subskalaer: angst, 

følelse af inkompetence, social dysfunktion, depression og 

mestringsvanskeligheder. Huppert el al. (ibid.) har i en faktoranalyse af me-

re end 6000 personer vist berettigelsen af de nævnte subskalaer. Svarene 

angives på en 4-punkts Likert-skala fra ”meget dårligere end sædvanligt”, 

”dårligere end sædvanligt”, ”det samme som sædvanligt” til ”bedre end 

sædvanligt”. Svarene kan kodes på flere måder. Vi har i frekvensbeskrivel-

sen (tabel 17) valgt værdierne (1, 2, 3, 4). En totalscore på > 69 peger på en 

mulig behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (Goldberg, 1972). For at 

kunne sammenligne med andre forskeres kategorielle opgørelsesmåde har 

vi tillige brugt værdierne (0, 0, 1, 1), hvor totalværdier større end 5 indike-

rer behandlingsbehov.  

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) er udviklet af Collins & Read 

(1990) og Collins (1996) på baggrund af tilknytningsteorier (Bowlby, 

1988; Main, Kaplan & Cassidy, 1985; Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Via 18 spørgsmål om relationer til andre kan tre subskalaer (nærhed, angst 

og afhængighed) beregnes. Disse danner udgangspunkt for udregningen af 

fire tilknytningsformer (sikker, ængstelig, afvisende og overinvolveret). 
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Spørgsmålene bygger på en 5-punkts Likert-skala. Skemaets reliabilitet og 

validitet virker tilfredsstillende (jf. Collins & Read, 1990). 

To spørgsmål (nr. 2 og 8) er valgt fra Rosenbergs ”Self-esteem Scale” 

(RSES; Rosenberg, 1965) til at belyse graden af selvfølelse.  

Til at belyse tendensen til ekstern versus intern kontrolfokus (Rotter, 1966) 

blev der konstrueret en visuel analog skala, der som det ene yderpunkt refe-

rerer til: ”Det der sker mig, har jeg almindeligvis selv kontrol over”, og det 

andet: “Jeg føler ikke, at jeg har nogen kontrol over, i hvilken retning mit 

liv går”. 

Statistiske metoder 

Ud over procenter og gennemsnit bruges middelværdi, som er den værdi, 

der deler en fordeling i to lige store dele til at udtrykke den centrale tendens 

i et sæt observationer. 

En standardafvigelse (SD) er en matematisk defineret afvigelse fra gen-

nemsnittet og et udtryk for normalfordelingskurvens form. 

Chi-i anden (χ2) testen bruges til at undersøge, om fordelingen i en tabel er 

tilfældig, eller om der er en interaktion mellem to variabler. χ2 siger intet 

om retningen af denne sammenhæng. 

Gamma (γ) er, ligesom Pearsons ‘r’, en korrelationstest som udtrykker 

sammenhængen mellem to variabler. Sammenhængen udtrykkes med et tal 

mellem ÷ 1,00 og + 1,00. En positiv sammenhæng betyder, at jo mere der 

er af den ene variabel, jo mere er der også af den anden variabel. En nega-

tiv sammenhæng betyder derimod, at jo mere der er af denne ene faktor, jo 

mindre er der af den anden. Jo tættere på ± 1,00, jo stærkere er sammen-

hængen. 
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ANOVA er en variansanalyse, hvor gennemsnitsværdier for f.eks. testresul-

tater sammenlignes ud fra én to- eller flerdelt uafhængig variabel. Den uaf-

hængige variabel kan f.eks. være køn, civilstand eller nogle aldersgrupper. 

ANOVA muliggør mere komplekse analyser af samspil mellem variabler. 

Men ANOVA indebærer også, at den information, der ligger i kontinuerte 

variabler, går til spilde. Derfor kan man anvende regressionsanalyse, hvor 

mange kontinuerlige uafhængige variabler relateres til én enkelt afhængig 

variabel. Regressionsanalyse er en videreudvikling af korrelationsanalysen, 

en multipel korrelation. I regressionsanalysen udregnes hvor megen vægt 

den enkelte uafhængige faktor bidrager med til at forklare slutresultatet. 

Signifikansniveau (p-værdi) er et statistisk udtryk for, om en given sam-

menhæng skyldes tilfældige faktorer. Hvis sandsynligheden for at resultatet 

skyldes en tilfældighed er mindre end 5%, taler man om, at sammenhængen 

er signifikant, dvs. videnskabeligt betydningsfuld. Jo højere signifikansni-

veauet er, jo mindre risiko er der for, at man tager fejl vedrørende sammen-

hængen. 

Resultater 1 

Demografi 

Køn 

Kønsfordelingen i Seest er 265 kvinder (51,4 %) og 251 mænd (48,6 %). I 

Bramdrupdam er kønsfordelingen 62 kvinder (52,1 %) og 57 mænd (47,9 

%). 



 44

Aldersfordeling 

Aldersfordelingen i Seest er fra 18-95 år med en gennemsnitsalder på 50,2 

år. Middeltallet er 51, hvilket betyder, at den ene halvdel af deltagerne er 

yngre, og den anden halvdel er ældre end 51 år. I Bramdrupdam er alders-

gennemsnittet fire år lavere (se tabel 4). Denne forskel er statistisk signifi-

kant (F (1,633) = 8,29; p < .005). I de efterfølgende analyser vil vi afprøve 

en differentiering af fire aldersgrupper baseret på tiårsintervaller mellem 31 

og 70 år og af to ydergrupper, den første op til 30 år og den anden 71 år og 

derover. 

 

Tabel 4: Aldersfordeling  

 Seest Bramdrupdam 

Gennemsnit (SD) 50,2 (14,67) 46,0 (13,3) 

Total 511 118 

 

Civilstand 

Fordelingen af civilstand fremgår af tabel 5 nedenfor. Heraf ses det, at ni 

tiendedele i Seest lever i ægteskab eller parforhold, mens de sidste ti pro-

cent fordeler sig på de tre andre kategorier. Antallet af parforhold er ca. 10 

% mindre i Bramdrupdam. Denne forskel er statistisk signifikant (F (1,633) 

= 5,94; p < .02). Da antallet af parforhold er så stort i forhold til ugifte, 

skilte og enker/enkemænd, vil vi i de efterfølgende analyser operere med 

en dikotomisering af ’samlevende’ versus ’enlige’. 
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Tabel 5: Civilstand 

 Seest Bramdrupdam 

Ugift 21 (4 %) 13 (11 %) 

Gift/samlevende 462 (90 %) 97 (82 %) 

Enke/enkemand 15 (3 %) 3 (3 %) 

Skilt 13 (3 %) 5 (4 %) 

Total 511 118 

 

Beskæftigelse 

Af tabel 6 fremgår det, at knap to tredjedele i Seest er i arbejde, mens en 

fjerdedel er på efterløn eller pensionister. Antallet på dagpenge, bistands-

hjælp og uddannelsessøgende er knap 7 %. Antallet af personer i arbejde er 

12 % højere i Bramdrupdam. Denne forskel er statistisk signifikant (F 

(1,633) = 6,64; p < .01). Da antallet af personer i arbejde er så stort i for-

hold til, hvor relativt små de grupper er, hvor folk ikke er i arbejde, vil vi i 

de efterfølgende analyser operere med en dikotomisering af ’arbejde’ ver-

sus ’ikke-arbejde’. 
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Tabel 6: Beskæftigelse  

 Seest Bramdrupdam 

 Antal (%) Antal (%) 

I arbejde 331 (65) 91 (77) 

Dagpengemodtager 23 (5) 4 (3) 

Efterlønsmodtager 43 (8) 8 (7) 

Bistandshjælpsmodtager 5 (1) 0 

Førtidspensionist 17 (3) 4 (3) 

Folkepensionist 69 (14) 5 (4) 

Uddannelsessøgende 7 (1) 0 

Andet 18 (4) 7 (6) 

Total 513 (100) 119 (100) 

 

Antal børn 

Af tabel 7 fremgår det, at knap en fjerdedel i Seest ikke besvarer spørgsmå-

let. Blandt de der svarer, er det gennemsnitlige børnetal 2,0. Man kan mu-

ligvis antage, at den sidste fjerdedel ikke har børn. Forskellen mellem de to 

lokalområder er statistisk signifikant (F (1,508) = 6,64; p < .01). 

 

Tabel 7: Antal børn 

 Seest Bramdrupdam 

Gennemsnit (SD) 2,02 (0,83) 1,69 (1,12) 

Total 395 118 
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Kvalitativ del 

I spørgeskemaet spørges beboerne om følgende: ”Hvad var det værste, du 

oplevede, i forbindelse med katastrofen og dens efterforløb?” og ”Hvad var 

det bedste eller mest glædelige, du oplevede, i forbindelse med katastrofen 

og dens efterforløb?”. I slutningen af spørgeskemaet gives der mulighed for 

at skrive andre kommentarer.  

På baggrund af deres udsagn lader vi i det følgende beboerne selv beskrive 

katastrofen, som de oplevede den. De enkelte udsagn repræsenterer tanker, 

følelser, meninger og holdninger, hvilket giver indtryk af de enkeltes situa-

tion og handlinger under katastrofen. Udsagnene er kategoriseret efter ne-

denstående overskrifter på baggrund af deres indhold. 

For at gøre det muligt at få et helhedsindtryk af katastrofen og beboernes 

situation, bringes beboernes udsagn i en kronologisk ramme, som suppleres 

af faktuelle informationer om katastrofen og dens forløb,. Disse informati-

oner stammer fra Kolding Kommunes hjemmeside, politiets tværfaglige 

redegørelse ”Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004” samt artikler fra mas-

semedierne, primært JydskeVestkysten 

Brandens start – den indledende fase 

Branden starter lidt før kl. 14 i forbindelse med, at en medarbejder på fyr-

værkerifabrikken under losning af en halvfuld container taber en kasse med 

fyrværkeri, som selvantænder og starter en kædereaktion. Politi og brand-

væsen modtager anmeldelsen fra alarmcentralen kl. 14.02 og er på stedet få 

minutter efter. Kl. 14.13 iværksættes evakuering af beboerne inden for en 

radius af 100 m fra fabrikken på baggrund af fabrikkens beredskabsplan. I 

denne beskrives worst case ved en ulykke som en kraftig røgfane, der ud-
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vikles som følge af, at store mængder fyrværkeri afbrændes på samme tid. 

En eksplosion er ikke forudset, hvilket bl.a. handler om den måde fyrvær-

keri klassificeres på. 

I denne fase er store mængder fyrværkeri antændt; der høres mange brag, 

og luften er fyldt med flyvende raketter. Pressen varsles om hændelsen, og 

en højttalervogn varsler beboere på Sandbjergvej. Kort efter kl. 15 vurderes 

det, at brand- og røgfaren er så stor, at evakueringsområdet skal udvides til 

500 m. Kl. 15.25 udsender DR’s regionalradio Kanal 94 på politiets an-

modning en meddelelse om dette, mens politiet går fra hus til hus for at 

evakuere beboerne.  

Mange af beboerne er på arbejde, men adskillige ældre og forældre med 

mindre børn opholder sig i hjemmet, ligesom flere halvstore børn opholder 

sig alene i hjemmet. Flere og flere i Kolding bliver klar over, hvad der er på 

færde, da de enten hører det i radioen, fra kolleger, eller kan høre de vedva-

rende udrykninger eller fyrværkeriet, som kan høres i et par kilometers af-

stand - eller også bliver de kontaktet telefonisk. Allerede i denne periode er 

der mange af beboerne, som får kontakt med hinanden.  

Flere og flere erkender, at situationen er alvorlig og oplever angst, utryghed 

eller fare. Det værste for én, der bor tæt på fyrværkerifabrikken, er: 

”Dét at skulle flygte ud af sit hjem; frygtede at du og dine kære vil dø i 

hvad øjeblik det skal være (Vi boede 50 m fra dér, hvor branden startede, 

og flygtede, inden området blev evakueret. Jeg troede, at det hele ville eks-

plodere, inden vi nåede væk, så det var virkelig flugt over hals og hoved).” 

Den første eksplosion finder sted kl. 15.25, hvor den halvtomme container 

eksploderer, og hvor en brandmand ulykkeligvis omkommer. Politi- og 

brandfolk trækker sig tilbage, og få minutter senere eksploderer endnu en 
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container. Situationen er på det tidspunkt alvorlig og bliver især oplevet af 

de, der bor tæt på fabriksområdet: 

”Det værste var de to eksplosioner ca. kl. 15.30. Da var jeg hjemme i huset 

med mine 2 drenge på 11 og 15 år. Vi var meget bange; det regnede med 

fyrværkeri ned over vores hus, så vi turde ikke gå ud. Men vi turde heller 

ikke være inde i huset. Vi blev heldigvis evakueret ca. kl. 15.40, hvor vi 

flygtede på cykel op til Bakkeskolen.” 

Eksplosionerne medfører, at der er endnu mere fyrværkeri i luften, og fryg-

ten og angsten for, hvad der vil ske, øges proportionalt. Behovet for at få 

kontakt til de nærmeste og være sammen med dem bliver intensiveret. Fle-

re beboere i området ved, at evakueringen er i gang, og at der var fare på 

færde, men hvad er farligst; at blive inde i huset eller at gå udenfor for at 

forlade hjemmet? Flere oplever en stor afmagt og at være fanget, for selv 

om de ønsker at forlade huset, tør eller kan de ikke. At være alene med et 

lille barn er svært: 

”Ventetiden fra de første brag ved 15-tiden til min mand var hjemme hos 

mig og vores lille søn (som var bare 4 mdr.) ca. 15.30 – det forekom som 

uendelig lang tid, hvor jeg bare havde søgt en sikker plads og stod med vo-

res søn på armen helt skrækslagen.” 

Andre har behov for hjælp til at forlade hjemmet pga. handicaps, sygdom 

eller alder. En kan kun transporteres liggende. Børn, som opholder sig ale-

ne hjemme, har svært ved at overskue situationen. Disse børn er i forældre-

nes tanker, og behovet for at kontakte dem telefonisk og komme hjem til 

dem er stort. Erkendelsen af, at børnene er alene og evt. oplevelsen af svigt, 

beskrives af flere som det værste. 

”At min datter på 11 år var alene hjemme indtil 16.10. Kl. 14.50 blev jeg 

klar over, det var galt. Da opholdt jeg mig i den nordlige bydel. At jeg ikke 
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kunne komme gennem byen på grund af trafikkaos skabt af folk, der skulle 

ud og kigge, og at man havde spærret for indkørsel, så jeg måtte løbe ind i 

området.” 

”At jeg forlod min datter på 14 år alene hjemme – for at hente min mand på 

hans arbejde. Dårlig samvittighed og fornemmelsen af ”dårlig mor” i den 

forbindelse.” 

Forældre, der ikke har kontakt til deres børn, oplever stor frygt og usikker-

hed, og noget af det værste er: 

”Tanker om, hvordan det kunne været gået. Hvordan ens børn havde det. 

Den store (dreng) var på fritidshjem på Bakkeskolen og må gå hjem kl. 

15.45. Hvilket heldigvis blev stoppet.” 

Både børn og voksne er påvirkede af situationen, og det værste kan være at 

opleve børnenes eller andres frygt og afmagt i situationen: 

”Da jeg kom hjem fra arbejde, og vores den mindste dreng kom løbende op 

ad indkørslen, da han var bange, fordi huset rystede, da de første containere 

sprang.” 

”At jeg var på vej efter mine børn kl. 15.30, da den første eksplosion gik af, 

og at der var panik i SFO.” 

Kort efter at containerne eksploderer, bliver der slået katastrofealarm. Der 

iværksættes sirenevarsling og udsendes beredskabsmeddelelse om, at bebo-

erne skal evakueres til Bakkeskolen. I de sene eftermiddagstimer er der stor 

koncentration af indsatsstyrker i området, flere kommer til, og der ses blå 

blink og høres udrykningshorn overalt. Branden breder sig til fyrværkerifa-

brikkens bygninger, og antænder andre huse, og der er frygt for flere eks-

plosioner. Det er for farligt at opholde sig i nærheden, men brandbiler hol-

der klar, og politiet evakuerer fortsat området og bevæger sig længere og 
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længere ud i radius fra fabrikken. Politiet er i gang med at afspærre områ-

det og bliver assisteret af Politihjemmeværnet. Beboere, som vender hjem 

fra arbejde, afvises ved afspærringerne. Mange opsøger selv familie og 

venner, der hvor de opholder sig. Andre evakuerede ledes til Bakkeskolen, 

indtil det besluttes at udvide evakueringen til 1000 m, hvorefter de i stedet 

ledes til Ålykkeskolen. Fra myndighedernes side er der tale om en storstilet 

indsats, som aldrig tidligere er afprøvet under realistiske forhold. En beboer 

kommenterer: 

”Det undrer mig, at politiet gav mig lov til at gå hjem kl. 17.00, da jeg kom 

fra arbejde, da alle i området var evakueret. Blev ikke selv evakueret, på 

trods af at redningsmandskab, politi og brandvæsen var samlet lige udenfor 

vores hus [Seestvej over for Overbyvej] og kunne se, jeg var hjemme. Der-

for var jeg slet ikke klar over katastrofens omfang, før det var for sent.” 

Situationen udvikler sig dramatisk – det store brag 

Som situationen udvikler sig, vurderer myndighederne, at der er en over-

hængende eksplosionsfare. Kl. 17.42 gentager politiet sirenevarslingen og 

udsender ny beredskabsmeddelelse om evakuering af området. I forlængel-

se af sirenevarslingen – kl. 17.45 – kommer ”det store brag”, som består af 

3 voldsomme eksplosioner med få sekunders mellemrum. Det vurderes, at 

800 bruttotons fyrværkeri eksploderer, og der rejser sig en rødglødende 

sky, som beskrives som en paddehattesky, der oplyser det mørklagte områ-

de og følges af voldsomme brag, som er blevet hørt så langt væk som i 

Nordsjælland. Senere erfarer man, at eksplosionen havde samme effekt 

som et jordskælv, som svarede til 2,2 på Richterskalaen. I forbindelse med 

eksplosionen flyver alt – lige fra mindre fyrværkerirester til tonstunge byg-

ningsdele – rundt i luften. 
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Utallige beboere, som enten opholder sig i Seest eller er udenfor området, 

beskriver det store brag som det værste:  

”Vi var alt for tæt på, da den store eksplosion kom. Jeg havde min 7-årige 

søn i hånden, og vi løb alt, hvad remmer og tøj kunne bære. Vi var i cirkel 

C, da det sprang, og vi kunne se ilden hen over vores hoveder inkl. alle de 

store fragmenter, der var i luften. Jeg var sikker på, at vi ville få det hele i 

hovedet.”  

”Hele huset rystede (jordskælvsagtig), døre blev knaldet op, og ruder knu-

stes; derefter den knitrende og bragende lyd. Man var overbevist om, at hu-

set brændte. Bange for at løbe ud i alt det, der kom flyvende gennem luften. 

Himlen var et stort ildhav; man tænkte, hvor varmt er der, er det sådan, 

man bliver grillet i varmen?” 

”Døren og jeg blev sprængt ind, dernæst røg al lyset; der var en sønderri-

vende larm omkring én og alt var ”lyst op” udenfor af al det ild, som fløj 

gennem luften. Det værste var dog følelsen af afmagt og hjælpeløshed 

overfor sine børn. Både min mand og jeg selv troede, at nu skulle vi dø! Vi 

kunne høre, hvordan alting omkring os gik i stykker, og vi mærkede, hvor-

dan huset rystede.”  

”Jeg var i min butik, da de to store eksplosioner indtraf. Efter den første 

eksplosion søgte jeg ned i kælderen. Da den næste kom, blev jeg virkelig 

bange. Huset rystede og vinduerne sprang, men det værste var nok, da jeg 

åbnede døren og varmen slog imod mig fra den kolossale ildsøjle; da følte 

jeg, min sidste time var kommet. Derefter flygtede jeg i panik i min bil.”  

”Eksplosionen var det værste. Vi troede, at nu var det slut, nu dør vi. Hele 

huset rystede helt vildt, og vi blev kastet til jorden. Larmen var ubeskrive-

lig. Lofterne i huset faldt ned, og en rude blev knust med en betonsten. Vi 

turde umiddelbart ikke forlade huset af frygt for at få flyvende genstande i 
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hovedet. Vi flygtede ca. kl. 18 iført cykelhjelm og en styrthjelm ud til vores 

bil, som stod i indkørslen, og kunne så køre fra vores hjem uskadte, men 

meget chokerede og bange.” 

”Da min datter og jeg kun var 500 m. i luftlinie fra fabrikken, da den 

sprang i luften, oplevede jeg et brag og efterfølgende en lyd, der lød, som 

glas der rammer jorden. Jeg troede, at vi skulle dø. Vi løb i panik, og vi 

græd - både min datter på 17 år og jeg var i panik.”  

”Det værste var, da de store brag kom, og jeg skulle åbne døren op ud til 

gaden. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville få i hovedet. Gaden var fuldstændig 

tom, bildøre stod åbne, og jeg syntes, at der var helt stille. Det var under-

ligt, for der havde været helt fyldt med mennesker, politi og brandbiler hele 

eftermiddagen.”  

Evakuerede Seest-beboere, der oplever det store brag på længere afstand, 

beskriver ligeledes dette som det værste:  

”Oplevelsen af ”Det store brag” i en afstand af 5 km i luftlinie. Det højhus, 

vi var i, rystede voldsomt.” 

”Det værste var det store brag. Vi var 4 km fra vores hjem, men kunne 

mærke lufttrykket, og jeg troede, at en masse mennesker var omkommet, 

og at vores hjem var væk. Ud over det, vidste jeg ikke i øjeblikket, om der 

kom en eksplosion, der kunne være værre.” 

Umiddelbart efter det store brag 

Det store brag er en voldsom psykologisk påvirkning, som umiddelbart 

sætter en række tanker, forestillinger, følelser og handlinger i gang hos be-

boerne. Indholdet af disse er naturligvis afhængig af, om man opholder sig 

i eller uden for området, om man har kontakt til den nærmeste familie eller 
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ej, og hvilken situation man befinder sig i. Der opstår frygt for, at familie-

medlemmer, som befinder sig inde i området, er skadet eller dræbt. Eksplo-

sionens voldsomhed igangsætter ligeledes tanker om, at bydelen er smad-

ret, og at der er mange døde. Der er derfor et stort behov for at få kontakt til 

hinanden, at få vished om hinandens tilstand og opholdssted og i det hele 

taget at være sammen. De, der fortsat er i området, er naturligt nok optaget 

af at komme væk og skal i forlængelse af dette til at forholde sig til deres 

nye status som evakuerede.  

Oplevelsen af frygt og livsfare 

Det store brag er en voldsom og massiv oplevelse. Overvejelser om egen 

sikkerhed er et centralt tema, hvor det ikke er grundløst, at mange oplever, 

at de selv og deres nærmeste, som de er sammen med, er i livsfare. Herud-

over fylder følelsen af usikkerhed og uvidenhed. Der er mange, som ople-

ver, at det, at de ikke ved, hvad der sker – eller er sket – er det værste. Li-

geledes er der nogle, som oplever følelsen af afmagt og hjælpeløshed som 

det værste: 

”At opleve at skulle flygte uden rigtigt at vide, om vi kom væk i live.” 

”Dødsangst og apati.”  

”Oplevelsen af at det var helt ude af min kontrol, om mine børn og jeg 

overlevede. Angst, frustration, skyld.”  

”Var meget bange for, at min datter skulle dø fra mig.” 
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Manglende kontakt til nærtstående i området 

Også dem, der opholder sig udenfor området, oplever megen angst i for-

bindelse med, at de ikke kan komme i kontakt med de af deres nærmeste, 

som, de antager, opholder sig inde i området eller ikke vides hvor er: 

”Tidspunktet fra braget kl. 17.45 til jeg fik kontakt med min mand, som var 

taget hjemmefra ca. kl. 17.42.” 

”Jeg troede, at mine forældre og mine tre børn stod i vores indkørsel på X-

vej under de store eksplosioner ca. kl. 17.45. De minutter der gik, til jeg 

igen kom i kontakt med dem, kan jeg slet ikke huske klart.” 

”Tanken om, hvordan min familie havde det, da eksplosionen skete. Jeg var 

ikke sammen med dem da, men fik hurtigt kontakt til dem efter.” 

”At jeg fik at vide, at min mand var evakueret; det var han bare ikke. Han 

var i huset, som ligger ca. 300 m fra fabrikken. Da børnene og jeg endelig 

kom i kontakt med ham, var han så chokeret, at vi ikke kunne føre en nor-

mal samtale med ham.” 

”Angsten for min ægtefælle som ikke lod sig evakuere; han forlod først bo-

pælen efter de store brag.” 

Tanker om nærtståendes død/tilskadekomst 

På baggrund af manglende kontakt til pårørende, som formodes at opholde 

sig inde i området, udspringer frygten for, at de er i livsfare eller kvæstede. 

”At jeg ikke var sammen med min mand og min søn, da det skete. Jeg stod 

i den modsatte ende af byen og kunne se Seest brænde. På det tidspunkt 

vidste jeg ikke andet, end at min familie var hjemme. Jeg var faktisk sikker 

på en overgang, at jeg var blevet alene. Min mand havde heldigvis kontak-

tet stedet, hvor jeg var, så jeg fik besked kort efter.” 
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”Jeg opholdt mig hos min mor i X-gade sammen med min datter på 9 år. Vi 

kunne fra 1. sal i min mors hus se det kæmpe lyshav efter ”det store brag” 

kl. 17.45. I mine tanker forestillede jeg mig, at omtrent hele Seest sprang i 

luften. Jeg så for mit indre blik, hvordan min mand helt eller delvis var 

smadret tillige med naboer og deres børn, som alle befandt sig i området.” 

Tanker om, at bydelen var sprunget i luften 

Udover frygten for hvad der kan være tilstødt ens pårørende, er der flere, 

som frygter, at eksplosionen har voldsomme konsekvenser for hele Seest 

med store tab af menneskeliv blandt beboerne og indsatsstyrkerne. 

”Frygtede, at mindst 100 brandmænd var døde.” 

”Frygten for, at hele Seest var ødelagt.” 

”Jeg tog det roligt. Der var jo ikke andet at gøre. Da det store brag kom, 

tænkte jeg: Nå, nu røg Seest i luften. Ålykkeskolen rystede nemlig i sin 

grundvold.” 

Efterfølgende ved vi, at det store brag var kulminationen på fyrværkeri-

branden, men på daværende tidspunkt var hændelsesforløbet selvsagt 

ukendt, og der var frygt for yderligere eksplosioner med endnu større kon-

sekvenser. Usikkerheden er stor, og mange oplever intens angst og frygt: 

”Da man blev ”truet” i sit eget hjem, hvor man jo ellers gerne vil føle sig 

sikker, og angsten da man ikke vidste, hvor mange eksplosioner og lignen-

de der kom.” 

”Den store eksplosion, ca. 2 km fra fabrikken, og trykbølgen – vil den bre-

de sig til hele Kolding?” 
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Den nære familie 

Den intense frygt, som opstår i forbindelse med det store brag, medfører, at 

beboerne først og fremmest er optaget af deres nærmeste og har behov for 

at få styr på hinanden. Uvisheden om de pårørendes opholdssted og tilska-

dekomst bliver afløst af vished, når man får kontakt med hinanden. Nogle 

angiver, at det bedste er at få telefonisk kontakt med øvrige familiemed-

lemmer eller at være sammen med familien (igen). Endnu flere giver ud-

tryk for, at det mest glædelige er, at familien kom ud i tide, og at alle er 

uskadte. 

”Det bedste var, at min kone og søn er hos mig, og vi har livet i behold.” 

Modsat er der beboere, for hvem det værste er, at de opholder sig så langt 

væk, at de ikke har mulighed for at være sammen med familien. Flere ople-

ver, at de svigter familien. Samtidig er de plaget af uvished, da det er van-

skeligt for dem at finde ud af, hvad der reelt er sket, og hvor omfattende 

katastrofen er. De fleste gør, hvad der er muligt for at komme hjem til fa-

milien. 

”At være i en anden by og ikke kunne hjælpe og støtte min familie på ulyk-

kestidspunktet.” 

”Det var meget ubehageligt at sidde på den anden side af jorden uden at 

kunne hjælpe familien. Det giver mig en følelse af svigt, at jeg ikke var her, 

da det skete.” 

”Jeg fløj fra Portugal fredag d. 5/11-04 og så mit hus på forsiden af tre dan-

ske aviser, som lå i flyet, hvilket var meget hårdt, da det var de første rigti-

ge billeder, jeg så. Og først der gik det helt op for mig, hvad der var sket.” 
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Beboerne evakueres 

Som nævnt påbegyndes evakueringen efter de første eksplosioner, men den 

fortsatte resten af eftermiddagen og var endnu ikke afsluttet kl. 17.45 ved 

det store brag. Oplevelsen af og reaktionen på evakueringen er meget for-

skellige. Nogle forlader deres hjem og evakuerer sig selv på baggrund af 

meldinger på Kanal 94, mens andre bliver evakueret i forbindelse med, at 

politiet går fra dør til dør og enten venligt vejleder eller i hast beordrer folk 

af sted. Det er ikke alle, som umiddelbart har til sinds at blive evakueret, 

men eksplosionerne tidligt på eftermiddagen understreger alvoren og øger 

motivationen hos mange. Mange, som ikke er evakueret kl. 17.45, beskri-

ver, at det værste er at opleve det store brag tæt på: 

”Jeg og mine 3 børn var ikke evakuerede, men befandt os i hjemmet ved 

den store eksplosion. Det er svært igen at føle den sikkerhed og tryghed 

ved vores hjem/base – som tidligere.” 

Nogle oplever, at det er politiets evakuering, som gør faren konkret og 

nærværende, hvorfor påbuddet om evakuering opleves som det værste: 

”Det var da politiet kom og beordrede mig ud af huset. De sagde, det kunne 

brænde. Jeg blev kørt til Ålykkeskolen; senere hentede min familie mig.” 

”Det værste var: Kommer fra arbejde kl. ca. 17.30. Vidste ikke 100%, hvor 

”slemt” det var, og blev derfor rigtig bange, da jeg med det samme skulle 

forlade mit hus, og ikke mindst min dejlige kat. – Jeg nåede hverken at 

tænke eller at få nogle ting med mig – kun min astmamedicin fik jeg med 

(heldigvis). Jeg husker bare, at jeg løb og løb. Folk skreg og råbte – alt var 

kaos – og da jeg kom til mit bestemmelsessted, brød jeg fuldstændig sam-

men.” 
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Andre har enten brug for hjælp eller har tilsyneladende en forventning om, 

at de skal afvente en direkte og konkret opfordring til at forlade hjemmet: 

”Uvisheden! Bl.a. da det første brag sker cirka kl. 16.00. Derefter at følge 

ulykken i radioen og høre hvor tæt evakueringen kom på, uden vi fik noget 

at vide.” 

”Jeg var kommet hjem til mit hus kl. 16.15. Hørte radio hele tiden, men 

min vej blev aldrig nævnt. At sidde med en 6 mdr. gammel dreng kl. 17.45 

– jeg troede at vores sidste time var kommet, og at hele huset ville falde 

ned om ørene på os. Og at det ”regnede” ned med gløder. 3 mdr. efter kan 

vi stadig finde store betonklodser fra fabrikken i zone c. Tænk, hvor kunne 

de ikke være landet; vi har været meget heldige.” 

Adskillige var ikke evakueret fra området på tidspunktet for det store brag. 

Der er således flere, der undrer sig over, at de ikke var/blev evakueret – 

hvilket ligeledes beskrives som det værste – hvor også temaet om at være 

glemt, svigtet og overset kommer frem: 

”Det undrer mig, at politiet gav mig lov til at gå hjem, da jeg kom fra ar-

bejde kl. 17.00, da alle i området var evakueret. Blev ikke selv evakueret, 

på trods af at redningsmandskab, politi og brandvæsen var samlet lige 

udenfor vores hus [Seestvej over for Overbyvej] og kunne se, jeg var 

hjemme. Derfor var jeg slet ikke klar over katastrofens omfang, før det var 

for sent.” 

”Var til møde i Århus. Kørte hjem, da jeg blev bekendt med katastrofen. 

Mand og yngste barn fik jeg kontakt til, før jeg kørte. De fik lov til at blive 

i vores hus (nok en fejl). Kørte med hjertet i halsen, da jeg ikke rigtigt kun-

ne finde ud af, hvor alvorligt det var – fik ikke nyheder i radioen, før jeg 

kom i nærheden af Kolding, hvor regionalradio berettede.” 
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”Da jeg kom til Seest, var der et inferno – og jeg fik på eget ansvar lov til at 

køre ind. Klokken var da ca. 19.30 – det var nok også en fejl. Min mand, 

yngste søn og jeg opholdt os i vores hus [zone D] under hele perioden – 

fandt først ud af sent torsdag aften, at vi ikke var i udkanten af evakue-

ringszonen, men midt i den. Havde kontinuerlig kontakt med de forskellige 

vagter. Mærkelig oplevelse – fik undertiden oplevelse af at være med i en 

krigszone. Men vi hyggede os inden døre og fulgte med i radio og tv.” 

”Jeg synes, at det er mærkeligt, at vi ikke havde fået besked på at komme 

væk fra huset, ligesom de andre. Vi fik først besked kl. 18.30, da brand-

mænd kom og bad os forlade huset; da var det jo for sent.” 

”Vi var overset den første dag og blev først evakueret dagen efter; men det 

var ikke nogen katastrofe.” 

Helt andre beboere ønsker ikke at blive evakueret og opholder sig derfor – 

på trods af, at de har kendskabet til påbuddet om evakuering – på deres bo-

pæl:  

”Efter de voldsomme eksplosioner gik el-lyset ud og dermed ophør af olie-

fyrs-varme, hvorfor vi kørte til ven udenfor området. Ved tilbagekomst om 

aftenen blev vi forment adgang til vor vej. Vi ”kringlede” os igennem ad 

smutveje og kom hjem – uden bil! Vi opholdt os skjult hjemme under hele 

spærretiden.” 

”Jeg og min ægtefælle ignorerede evakueringsadvarslerne og opholdt os 

derfor i huset under alle eksplosionerne.” 

Som det fremgår, er der forskellige holdninger til og meninger om evakue-

ringen. Uomtvisteligt er det, at politiet påbegynder evakueringen tidligt i 

forløbet, og at der er flere, som oplever dette som det bedste i den forstand, 

at de selv og andre ikke kom til skade:  
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”At vi kom ud af området i god tid takket være den store indsats fra politi 

og brandvæsen.” 

Evakueringsfasen 

Evakueringsfasen, som igangsættes om eftermiddagen/aftenen, varer for de 

fleste beboere i flere dage. Området er afspærret, og beboerne står i en uvis 

situation uden tag over hovedet, og uden kendskab til boligens tilstand og 

de tilbageblevne kæledyr. Behovet for information er stort, og der opstår en 

ny afhængighed af andre mennesker. 

Ophold uden for hjemmet 

Et praktisk og ikke uvæsentligt problem er, at de evakuerede beboere i et 

(på daværende tidspunkt) ukendt tidsrum ikke kan opholde sig i deres 

hjem. Enkelte overnatter og opholder sig på Ålykkeskolen, men langt de 

fleste tager ophold hos familie, venner og bekendte. Dette giver anledning 

til stress og usikkerhed, hvor nogle oplever, at de lægger sig ind på andres 

nåde, men langt de fleste oplever at blive modtaget med åbne arme og at få 

tilbudt husly og stor venlighed. I løbet af få timer må 2000 af Koldings be-

boere erkende, at de indtil videre er boligløse. Det at føle sig som en flygt-

ning og ikke kunne være i sine vante og trygge rammer oplever mange som 

det værste, hvor det for nogle er værre, end de havde forestillet sig:  

”At måtte forlade sit hjem betingelsesløst – tomhændet – kun med det tøj 

du gik i – at være ”flygtning” i sit eget land – at være bange for fremtiden – 

at være totalt uden indflydelse på egen situation – at være helt afhængig af 

andre og deres bestemmelser – at blive ”glemt”, for livet gik jo videre for 

alle andre i Kolding.” 

”Det er hårdere ikke at kunne køre hjem, end man skulle tro.” 
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”Ikke at kunne komme hjem. – At flytte fra sted til sted i 10 dage med alle 

ejendele i to plastposer. Uvisheden om hvorvidt jeg kunne komme tilbage. 

Hvor store skaderne var (jeg tog på arbejde om morgenen og kom tilbage 

11 dage efter).” 

”At vi måtte flygte – fordi jeg måske ikke regnede med, at det var så farligt. 

Jeg havde sagt til min kæreste, at hvis vi blev evakueret, skulle jeg have 

billeder med, men man når intet, og jeg nåede heller ikke at blive evakueret 

inden ”det store brag”. Det var svært, at man ikke måtte komme hjem til sit 

hjem – selvom vi kun var fra det i to dage, føltes det som meget længe.” 

Nogle beboere er tydeligvis utilfredse med politiets dispositioner og af-

spærring af området. De oplever sig umyndiggjort, ”forvist” og ”smidt ud”. 

Flere angiver dette som det værste, hvor det for nogens vedkommende 

skyldes, at de umiddelbart efter det store brag har mulighed for at konstate-

re, hvilken tilstand deres hus befinder sig i, mens det for andre måske er 

udtryk for efterrefleksioner i forbindelse med, at de senere kan konstatere, 

at huset er fuldt ud beboeligt.  

”At blive ”smidt ud” fra sit hjem og ikke selv kunne bestemme, hvornår jeg 

ville tilbage.” 

”Forvist fra mit hjem, som jeg udmærket kunne bebo.” 

”At vi ikke måtte bo i vores hus. Vi havde været der kl. 20, og efter min 

mening uden fare.” 

”At blive nægtet adgang til hjemmet. Hvor skulle vi være/opholde os?” 

Uvished om husets tilstand 

Uden sammenligning er der flest, som oplever uvisheden om husets til-

stand, som det værste. Efter at beboerne har konstateret, at de alle er uskad-
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te, kan det ikke undre, at dette fylder meget. Boligen er familiens base og er 

forbundet med tryghed. Det er her, man har sine ejendele, som er af prak-

tisk betydning for dagligdagen, men som også afspejler ens identitet og liv 

og er konkrete minder fra de forudgående år. Er huset ødelagt, er konse-

kvenserne store og mangfoldige, hvor flere foregriber de praktiske konse-

kvenser af dette, samt en tid herefter, hvor der kan forventes en masse bøvl, 

uro og besvær. Uvished og gisninger giver anledning til en ikke uvæsentlig 

psykisk belastning: 

”Magtesløshed og uvisheden om ens bolig var ødelagt.” 

”Det var simpelthen forfærdeligt ingenting at vide (om vores hus var væk 

eller ødelagt) og ikke at kunne komme hjem, men det var forståeligt.” 

”Uvisheden om, hvad vi kom hjem til. Og senere om vi bliver stavnsbundet 

til vores hus pga. de mange reparationer, og om alt hvad der er sket med 

huset bliver opdaget og repareret.” 

”Jeg så det store brag på afstand. Jeg måtte bare hjem for at se til huset, og 

jeg fik vores marsvin med ud derfra, selvom jeg ikke måtte komme hjem 

(en lille sjov ting – jeg fik taget et franskbrød ud af fryseren, så vi havde 

morgenmad næste dag. Ha-ha).” 

Husstandens kæledyr 

Langt de fleste beboere får hurtigt styr på familien og vished om, at alle er 

uskadte. Modsat forholder det sig med kæledyrene, som de færreste har væ-

ret i stand til at medbringe, og hvor det angives, at det værste er tanker om, 

hvordan de har klaret det store brag og klarer sig alene derhjemme: 

”At jeg ikke kunne få vished om min kats tilstand. At jeg ikke fik lov til at 

fordre og trøste katten.” 
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”De førte 2 dage var vi sikre på, at huset var brændt, og alle vores ting var 

borte; så fik vi at vide, at det stod endnu, og vi var der for at sørge for vores 

3 katte.” 

”Det værste var: Kommer fra arbejde kl. ca. 17.30. Vidste ikke 100% hvor 

”slemt” det var og blev derfor rigtig bange, da jeg med det samme skulle 

forlade mit hus, og ikke mindst min dejlige kat.” 

Omsorg, forståelse og praktisk hjælp fra familie og venner 

Mange står i en svær situation, hvor de føler sig sårbare. De oplever en ny 

afhængighed af deres netværk og sætter samtidig pris på omsorg, forståelse 

og praktisk hjælp fra familie og venner, hvilket fremhæves som det bedste. 

Dette handler om at få opmærksomhed, glæde ved at få en opringning, at 

der er nogle, der spørger til deres situation, samt ikke mindst, at der er nog-

le, der tilbyder hjerterum og husrum i den periode, hvor de ikke kan vende 

tilbage til deres huse.  

”At venner og bekendte SMS’ede for at høre, hvordan vi havde det både 

under og efter katastrofen. At der efterfølgende næsten altid har været no-

gen at snakke med om oplevelsen.” 

”Der var en utrolig stor hjælpsomhed fra mange både familie og venner (på 

et tidspunkt så meget, at jeg næsten ikke orkede at ”trøste” dem).” 

”Den store taknemlighed og glæde over, at vores familie og venner hele 

tiden holdt sig i kontakt med os og spurgte, hvordan vi havde det, og stadig 

spørger, hvordan det går. Da fandt vi ud af, at mange bryder sig om os; det 

er vi meget glade for.” 

”Havde en dejlig uge ved familien trods alt.” 
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”At det viste sig, at jeg havde nogle virkelig gode venner, og jeg har selv 

mærket, hvor meget jeg holder af dem. Jeg er kommet meget tættere på mi-

ne venner.” 

”Da jeg i 2 dage overnattede ved min søn og svigerdatter. På badeværelset 

havde min svigerdatter stillet en kurv frem med alt til personlig pleje – 

makeup – creme – shampoo – bind – vatpinde. Ja der var tænkt på alt. Det 

varmede!” 

Andre menneskers sympati, hjælpsomhed og opmærksomhed 

For mange beboere var det bedste også at opleve andre menneskers hjælp-

somhed og omsorg. Det handler både om fjernere bekendte, ukendte men-

nesker, arbejdsgivere og andre, som de møder på deres vej eller som tager 

kontakt til dem.  

”Den store sympati og opbakning fra mange mennesker.” 

”Det glædelige er, at folk generelt er hjælpsomme.” 

”At vi fik rigtig mange tilbud om at overnatte hos mennesker, vi ikke har 

haft kontakt til i flere år.” 

”At føle folks medfølelse bl.a. da vores datter befandt sig i USA, og folk 

samlede penge sammen bare i tilfælde af, at hun ønskede at rejse hjem.” 

Politiets information 

Politiet afholder adskillige informationsmøder; det første torsdag formid-

dag på Ålykkeskolen. Siden følger daglige møder og der etableres et in-

formationscenter på Bakkeskolen. I begyndelsen informeres der overordnet 

om situationen omkring fyrværkerifabrikken og det evakuerede område. 

Senere, da der er overblik over situationen, informeres der konkret om, 
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hvilke huse der er skadet og udbrændt, og beboerne får individuel informa-

tion. Den gennemgående person i forbindelse med politiets information er 

vicepolitiinspektør Verner Petersen, og mange beboere giver udtryk for, at 

hans indsats er anerkendelsesværdig og af væsentlig betydning for dem: 

Det var al den information, der blev givet i radio/tv og møderne tors-

dag/fredag formiddag på Ålykkeskolen og senere på Bakkeskolen med en 

fantastisk gennemgang af, hvad der var sket, og hvad de forsøgte med de 

resterende containere - og hvor slemt det så ud i de forskellige områder.  

”Politiets håndtering (Verner Pedersen!) har været formidabel.” 

”Den måde Verner Betjent var der for os på alle tider, når vi havde brug for 

det.” 

”Min taknemlighed i dagene umiddelbart efter 3/11 over for politiets måde 

at håndtere os på på møderne. Især Verner Pedersen, som jeg personligt har 

takket.” 

Indbrud 

I forbindelse med evakueringsfasen er der flere beboere, som giver udtryk 

for deres glæde over, at Hjemmeværnet passer godt på området og deres 

huse. En enkelt nævner alligevel som det værste: 

”Frygten for indbrud i huset.” 

Den almindelige erfaring fra katastrofeområder er, at kriminaliteten falder, 

men i Seest oplever politiet alligevel, at der er flere af deres ”stamkunder”, 

som opholder sig i nærheden af det evakuerede og afspærrede område. At 

frygten åbenbart er begrundet understøttes af to udsagn: 

”Tyveri af kontanter (sprængt dør som var ulåst).” 
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”Indbrud mellem kl. ca. 18.00 – 22.00 d. 3/11.” 

Hjemkomsten 

Det, som langt de fleste har ventet på under evakueringsfasen, er at komme 

hjem og konstatere, hvor skadet huset er. Det evakuerede område frigives 

etapevis, hvor de beboere, som bor i periferien af området, kan vende tilba-

ge om fredagen, mens andre først vender tilbage i løbet af den næste uge. 

Nogle kan umiddelbart flytte ind i uskadte eller delvis skadede huse, mens 

176 huse har så alvorlige skader eller er så nedbrændte, at familierne ikke 

kan vende tilbage. Lørdag arrangerer politiet en bustur ind i det mest ska-

dede område, hvor beboerne må nøjes med at besigtige deres nedbrændte 

og ødelagte huse indefra bussen, da militærets ammunitionsrydningstjene-

ste endnu ikke har fjernet det sidste fyrværkeri, som udgør en risiko. 

At konstatere, at huset var beboeligt 

De fleste beboere vender hjem til et hus, som er beboeligt. Forinden har 

politiet i grove træk informeret om husets tilstand. Derfor er der kun ganske 

få, som har en forventning om, at huset er fuldstændig uskadt. Mange kan 

derfor glæde sig over, at huset stadig står og er beboeligt, selv om det har 

skader.  

”At vores hus ikke var brændt, og at de fleste personlige ting ikke var sær-

ligt skadet.” 

”At vi stadig har vores hjem trods den usikkerhed omkring, hvor meget der 

reelt er sket med vort hjem (hele vort livsværk).” 

Efterfølgende flytter disse beboere ind igen, hvilket opleves som det mest 

glædelige. Det er dog ikke alle, som har lige let ved at flytte ind. For hos 
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nogle lurer frygten for, at husets skader skal udvikle sig, og at det evt. styr-

ter sammen. 

”Jeg var meget bange for at flytte hjem igen. Var bange for, at huset skulle 

falde ned over os, da min mand fik loftet ned i hovedet, inden vi kom 

hjemmefra.” 

Og flere oplevede lige præcis, at skaderne hen ad vejen udviklede sig: 

”Se flere skader komme frem hver uge – vægge, trægulve.” 

At konstatere, at huset er ødelagt 

Andre kan – på trods af store ødelæggelser – ud fra en positiv synsvinkel 

konstatere, at der er ejendele, der kan reddes: 

”Når det nu ikke kan være anderledes, at vores hus bliver revet ned  [i ste-

det for repareret], men at vi har kunnet redde de mest personlige ting som 

PC, billeder m.m.” 

I de tilfælde hvor huset havde omfattende ødelæggelser eller var ned-

brændt, beskrives dette som det værste. 

”Bitter over, at have mistet alt.” 

”Uvisheden. Om man havde et hjem eller ej. Dernæst at komme hjem og 

se, at det havde man ikke.” 

”At vores hjem er delvist ødelagt; det er forfærdeligt at se.” 

At være vidne til andre menneskers tab 

Som del af lokalsamfundet er mange af beboerne vidne til andre beboeres 

tab, sorg, afmagt og frustration, hvilket beskrives som noget af det værste.  
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”Det gjorde et dybt indtryk på os, da vi for første gang kørte ind i området i 

en bus. I bussen befandt sig alene beboere fra Sandbjergvej. Der var en dyb 

stilhed i bussen. Da vi svingede ind på Sandbjergvej og så de mange ud-

brændte huse, udløste det en stille gråd hos de fleste. Det lignede en krigs-

situation, blot manglede der lig på gaden.” 

”Busturen ind i katastrofeområdet på fjerdedagen var en slem oplevelse. 

Det at se naboer og gode venner bryde sammen, når bussen kørte forbi de-

res hus (ruin), gør et stærkt indtryk.” 

”At så mange har mistet deres hjem – deriblandt vores søns svigerforældre, 

som har mistet alt.” 

”Uvisheden om mit/vores eget hjem og være hjemløs – kunne ikke glæde 

sig over at vort hjem var så lidt beskadiget når man vidste, hvad der var 

sket for mange af de beboere, vi havde mødt efter katastrofen.” 

”Jeg går stadig ture i det mest berørte område, får tårer i øjnene og en 

”klump” i halsen, tænker meget på de mennesker, som er dybt berørte af 

ulykken – men tænker ofte, at det kunne være gået meget værre, hvis det 

var sket om natten.” 

”At skulle se så mange trætte og triste mennesker, der hele tiden skal kæm-

pe for et eller andet.” 

Turistinvasion 

Afspærringen bliver opretholdt 2 dage efter, at beboerne atter er vendt hjem 

med den hensigt at give dem ro til at forholde sig til deres situation. Umid-

delbart efter er der beboere, som beskriver katastrofe-turismen og andres 

nysgerrighed og manglende pli som det værste.  
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”Om søndagen, da de fleste veje blev åbnet, var der mange mennesker, der 

kom hertil for at kigge. Det synes jeg var strengt. Følte mig som udstillet – 

og jeg følte meget med dem, der var hårdt ramt.” 

”At andre, som ikke har oplevet tingene på ”nært” hold, er så nysgerrige, at 

de tager selv små børn med på en ”søndagstur” for at se andres ulykke (de 

brændte hjem etc.) er svært at være vidne til. Selv stopskiltene på vejene 

blev ikke respekteret.” 

Reparationsfasen 

Denne fase handler om at forholde sig til, hvad der nu skal ske med famili-

ens skadede hus. Forsikringsselskaberne spiller her en væsentlig rolle, da 

det er på baggrund af deres vurdering, at beslutningen træffes. Skal huset 

repareres eller rives ned og genopbygges? Kan skaderne henføres til fyr-

værkeribranden, eller skyldes de gamle fejlkonstruktioner? Hvorledes er-

stattes gamle bygningsdele, f.eks. tagplader, som ikke længere har samme 

værdi som nye? En anden problemstilling er, at familier med skadede huse 

i en kortere eller længere periode er nødsaget til at leve med konsekvenser-

ne af et skadet hus, som håndværkere efterfølgende indtager, indtil huset er 

repareret. Beboernes holdning til og reaktioner på hændelserne i denne fase 

skal bl.a. ses på baggrund af udmeldinger fra forsikringsselskaberne om, at 

ingen vil blive stillet ringere end før. Flere ministre, med erhvervs- og øko-

nomiminister Bendt Bendtsen i front, udtaler, at de nøje vil overvåge dette. 

Forsikringsselskabernes rolle  

Der er skrevet og talt meget om forsikringsselskabernes rolle i Seest. De 

spiller afgjort også en vigtig rolle og udgør derfor et kapitel for sig selv i 

katastrofens efterforløb. Det er fyrværkeribranden og eksplosionerne, som 
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ødelægger lokalsamfundet, men det er forsikringsselskaberne, som har nøg-

lerollen i forbindelse med genetableringen. Ingen er i tvivl om årsagen til 

de opståede skader, og beboerne oplever derfor ikke at have andel i skylds-

spørgsmålet. Derfor er der også en forventning om, at retfærdigheden vil 

ske fyldest: At huset bliver repareret tilbage til samme stand som før fyr-

værkerieksplosionen, eller såfremt skaderne er omfattende, at det bliver 

revet ned og genopbygget. Der er således flere, der angiver, at det bedste, 

de oplevede, netop var forsikringsselskabernes hjælp. 

”At mit forsikringsselskab ringede på min dør 10 min. efter jeg kom hjem 

og spurgte, om der var noget, de kunne hjælpe med.” 

”At forsikringen har behandlet os supergodt.” 

”Den hurtige hjælp fra forsikringsselskabet med at finde en psykolog, da 

jeg brød sammen på arbejdet.” 

”God behandling af forsikringsselskabet. Huset er repareret, alt OK.” 

”Da vores hus blev [erklæret] totalskadet.” 

Andre fremhæver på samme måde den samme gode behandling, selv om 

der her er andre undertoner i udsagnene. 

”At vores hus blev erklæret totalskadet uden alt for mange slagsmål med 

forsikringen.” 

”At vores hus blev istandsat, og at vi har en god forsikringsmand. Vi skal 

ikke kæmpe for at få huset lavet.” 

”Vi har ingen vrøvl med forsikring og har haft gode håndværkere – indtil 

nu.” 

Beboerne fremhæver her, at de indtil videre har oplevet en positiv kontakt 

med forsikringsselskabet. Disse udsagn skal forstås på baggrund af, at an-
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dre beboere angiver problemer og bøvl med forsikringsselskabet som noget 

af det værste i forbindelse med katastrofen, og at dette tema har fået en del 

spalteplads i medierne.  

”At forsikringsselskabet lover guld og grønne skove under katastrofen, for 

bagefter at gøre det modsatte. Stadigvæk i dag (3 mdr. efter) vil forsikrin-

gen ikke godkende alle skader.” 

”Vores ”kamp” med at overbevise forsikring m.v. om de skader, der er sket 

på vores hus. Det føles meget uretfærdigt at skulle kæmpe sådan for noget, 

som man føler sig ganske uskyldig i! Især når man kender skadervolder.” 

Der er flere, som oplever stor uvished, mens forsikringssagen trækker ud, 

og at de – mod forventning – vedvarende er nødt til at forholde sig proak-

tivt over for forsikringsselskabet, som de er ”i kamp” med. Disse beboere 

oplever, at de indledende udmeldinger fra forsikringsselskabernes side 

umiddelbart efter d. 3. november ikke holder vand, og at det er særdeles 

krævende at få forsikringsselskaberne til at anerkende skaderne.  

”Min situation er, at forsikringssagen endnu ikke er afsluttet. De fleste na-

boer har fået eller er i gang med reparationer. Forsikringen lader ikke høre 

fra sig, hvis jeg ikke tager kontakt hele tiden – og det er frustrerende. Jeg 

flyttede hertil i juni 2003 og kender derfor ikke mange i nabolaget.” 

”Nu har vi ventet på forsikringsselskabet i ca. 3 mdr. og ved endnu ikke, 

om huset skal repareres eller væltes” 

”Det største pres er nok den daglige kamp med forsikringen omkring de 

skader, som efterfølgende er kommet til.” 

Det siger sig selv, at mange af forsikringssagerne er omfattende og kompli-

cerede og derfor stiller store krav til den enkelte beboer og den pågældende 

taksator. Langt de fleste beboere har heller ikke den store erfaring med at 
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forholde sig til forsikringsskader og -selskaber, hvilket i sig selv er en be-

lastning. 

”At komme tilbage til huset, samtalerne (mand rejser i Sydamerika), skulle 

gennemgå det for skader. At skulle dokumentere (brev, fotos) skaden over 

for taksator, der ikke vil acceptere byggesagkyndigs rapport.” 

Nogle giver udtryk for, at de oplever manglende forståelse og indlevelse fra 

taksatorens/forsikringsselskabets side. Dette behov skal velsagtens ses i 

lyset af, at mange beboere i forvejen er sårbare, og at forsikringssagen 

handler om noget, som er væsentligt for dem og deres liv; nemlig boligen – 

rammen om deres liv. Dette giver tydeligvis anledning til stor vrede og fru-

stration:  

”En rigtig ”træls” taksator, der ikke havde forståelse for, at vor bolig gen-

nem 32 år havde været udsat for en eksplosion – med mange skader til føl-

ge.” 

”Efterfølgende konfrontation med mistænksomme, afvisende og ikke-

forstående forsikringsfolk.” 

”I 80% af tilfældene er der ikke meget positivt at skrive om forsikringssel-

skaberne. De har intet forstået af, hvad folk har følt.” 

Flere oplever magtesløshed og uretfærdighed, samt at tilfældighederne rå-

der i behandlingen af forsikringsskaderne. 

”Det værste i vores situation er nok den magtesløshed, man har, når man 

står med sit forsikringsselskab. Huset bliver godt nok lappet sammen. Li-

met her og der indvendig. Bygget op med nye mursten her og der, det lig-

ner et skakbræt. Det vil altid være et repareret hus fra Seest. Man får følel-

sen af, at vi selv er skyld i ulykken, men det er jo ikke os, der legede med 

tændstikker.” 
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”Magtesløshed over for navlebeskuende forsikringsselskab.” 

”Efterfølgende kontakten med forsikringsselskabet, som ikke viste interes-

se – under besøget – for skaderne på vores hus, men brugte ordet ”kon-

struktionsfejl” om de skader, vi på daværende tidspunkt havde opdaget og 

kunne fremvise (vi er nu nødt til at tage kontakt til dem igen).” 

”…endvidere den uens behandling af skaderne, afhængig af taksator og 

forsikringsselskab.” 

”Jeg tror, at når vi flytter tilbage til x-vej, vil det være svært at være glad og 

tilfreds, når vi ser, at nogle har fået nye huse, andre har ikke, og om dem, 

der har, viser deres glæde, og dem, der ikke har, er en smule misundelige. 

Husene var jo alle næsten ens skadet.” 

”Vil håbe, det kommer frem, hvilke forsikringsselskaber der ikke har be-

handlet folk ordentligt. Det er stadig det store samtaleemne i området. (Vi 

danskere er åbenbart ikke så godt forsikret, som vi tror).” 

Som udsagnene viser, er der mange, som direkte og indirekte giver udtryk 

for, at de oplever forsikringsselskabernes rolle som en ikke-uvæsentlig 

psykisk belastning. Endvidere relaterer flere oplevelsen af forsikringssel-

skaberne til oplevelserne under selve katastrofen og giver udtryk for, at de 

har været udsat for to katastrofer; den første d. 3. november og den næste i 

forbindelse med at forsikringsselskaberne kommer på banen. 

”Forsikringsselskabets behandling af os var en større belastning end selve 

katastrofen.” 

”Det, som jeg oplever her bagefter, er, at folk som har klaret 1. krise = 

ulykken nu psykisk går ned pga. problemerne omkring det forsikringsmæs-

sige – det smitter af på hele familien.” 
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”I øjeblikket hører vi fra flere, at den nuværende største psykiske belast-

ning skyldes problemer med forsikringsselskabet.” 

Om at forholde sig til og leve med byggerod og reparationsarbejde 

I forlængelse af forsikringssagernes afslutning bliver husene repareret 

og/eller revet ned og genopbygget. De fleste ser frem til at komme på den 

anden side af dette, men alligevel er der et par stykker, som kan se det posi-

tive i det forestående reparationsarbejde: 

”Vi fik et ”skub” til at komme videre med istandsættelsen af vores hus.” 

”Materielt er det glædeligt, at vi får et forbedret hus og indbo ud af det, når 

det ikke kan være anderledes.” 

Mange oplever reparationsfasen som det værste i og med, at den medfører 

problemer, bøvl og usikkerhed, og for nogle genudflytning og genhusning. 

I svært beskadigede huse er en af de første aktuelle problemstillinger, hvor 

man skal bo, indtil huset atter er beboeligt. Samtidig skal alle ejendele pak-

kes ned og sorteres.” 

”Det lyder så nemt, at vore huse skal repareres ind- og udvendig: Forsik-

ringen betaler. MEN: Vi skal bo i støvet, rodet, murbrokker, tapet ned og 

op igen. Møbler ud og ind. Skabe tømmes, opbevares i andre rum. Rod i 

flere måneder.” 

”Da jeg med det samme d. 3/11 var klar over, at vores hus var i det mest 

udsatte område, var min største bekymring, hvor vi skulle bo og hvor læn-

ge.” 

”Det værste var, da skadesservice pakkede alt i mit huset og deponerede det 

i Fredericia. Jeg håber, at alt er intakt, når jeg får det tilbage.” 
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”Lige nu går jeg og pakker ting – og sender til genbrug – osv., fordi jeg 

skal forlade huset for reparation. Det er også svært!” 

Stress, frustrationer og afmagt fylder en del, for der er meget, man skal for-

holde sig til. Flere oplever stor usikkerhed og magter knap nok at forholde 

sig til den aktuelle og fremtidige situation: 

”Jeg tror og håber, at jeg vil se meget lysere på det hele, den dag alle be-

slutningerne omkring huset er truffet, og håndværkere er gået i gang.” 

”Kæmpe stress-følelse – der var 10.000 ting, vi skulle tage stilling til sam-

tidig med, at vi igen skulle have et nyt hjem til at fungere.” 

”Efterfølgende opdagelse af, at huset var mere skadet end først antaget. Det 

kan godt gøre en ked af det. Det er ikke, som det var før, det var rigtig for-

færdeligt. Nu skal der mures og males og flyttes, og hvad der ellers dukker 

op hen ad vejen.” 

”Det er meget belastende at skulle igennem bøvlet med reparationer af hu-

set/forsikringen og udsigten til trafik og støjgener i mere end et år, inden 

området er som før branden.” 

”Nu er det alt det ekstra, som kommer i forbindelse med at skulle have et 

andet hus. Der er tusind ting at beslutte. Og ØKONOMIEN; der dukker 

hele tiden nye udgifter op. Det giver mig søvnløse nætter og ondt i maven.” 

”Det kan være svært at flytte væk, men det er ligeledes vanskeligt at bo i et 

skadet hus, med byggerod og håndværkere, og samtidig få livet og daglig-

dagen til at gå videre.” 

”Ventetiden på at huset skulle laves. Er frustrerende at bo i rod i snart 3 

mdr.; nu gider man ikke bo i rod mere.” 
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”Det bliver hårdt, når vi skal ha’ huset gjort i stand. Hvor skal vi være, når 

håndværkerne kommer?” 

Ser man ud af vinduerne, inde fra byggerodet, er der ikke meget, der er 

normalt eller genkendeligt. Det, der i begyndelsen ligner en krigsskueplads, 

ændrer langsomt karakter og bliver til Danmarks største byggeplads, hvor 

håndværkere er i fuld gang, og der masser af tung trafik, larm, støj og møg. 

Og om aftenen er det mørkt og stille, for mange af naboerne er genhuset 

andre steder. Dette er en svær og krævende situation:  

”Efterfølgende at skulle bo i en ”spøgelses”-bydel, og siden er det blevet til 

én stor byggeplads.” 

”Da vi valgte at bo i to rum, mens huset blev sat i stand, tænkte vi ikke på, 

hvordan det ville blive at komme hjem hver dag, hvor ingen af naboerne 

har været der. Man føler sig hver dag temmelig ensom, når næsten alle hu-

sene på ens vej er ubeboede.” 

”At se hele området ødelagt – hus ved hus - tragedie ved tragedie. Alt er 

forandret – vores stille gade er en byggeplads – containere – lastbiler – 

håndværkere – stilladser – uro og spektakel fra morgen til aften – mørke 

huse hvor ingen mere bor. Her i hjemmet er et rend af håndværkere hele 

tiden – uro, snavs – arbejde, totalt ændret hverdag.” 

Det indebærer store udfordringer at bo i området i byggeperioden, men det 

er også svært for dem, som er genhuset og ikke har føling med, hvad der 

sker i området og ikke har kontakt med naboerne eller kender deres situati-

on: 

”Når man er nødt til at flytte langt væk fra området, mister man kontakt til 

tidligere naboer og hvad der sker i området. Ingen steder man kan få oplyst, 
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hvordan det er gået med naboernes huse. Skal de rives ned eller repareres? 

Hvordan befinder de sig?” 

Den efterfølgende usikkerhed 

Foruden ovenstående nævnes også andre former for usikkerhed som det 

værste, og her er der tale om fremtiden, træthed, ventetid, eller økonomisk 

uoverskuelighed, f.eks. vedr. husets værdi: 

”Fremtiden.” 

”Ventetid og træthed/udmattethed.” 

”Det daglige ”mareridt”, usikkerheden mht. hvordan vi klarer os, når huset 

engang er repareret. Vi havde huset til salg på ulykkestidspunktet, vi er 

begge handicappede. Vi kan ikke klare at bo i huset mere, og vi frygter nu, 

at vi ikke kan sælge huset til en rimelig pris. Dvs. vores økonomi bliver 

måske væsentligt forringet.” 

”De huse i de stærkt beskadigede områder, som ikke bliver opbygget på ny, 

vil miste stor værdi? Kan det være rigtigt, at disse beboere selv skal betale 

for denne tabte værdi?” 

”Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor lang tid fremover det vil 

påvirke huspriserne i Seest, når aviserne bliver ved med at skrive om un-

dergrund, kloakrør og andre ting, som kan vise sig i fremtiden. Især ikke i 

vor alder, hvor man skal til at nyde friværdien (alderspension).” 

Refleksioner og den efterfølgende fase 

Spørgeskemaerne er udfyldt ca. 2½ måned efter katastrofen, og flere af ne-

denstående kommentarerne er derfor refleksioner, som er foretaget i løbet 
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af denne periode. Der er her tale om forskellige former for vurderinger af 

situationen. 

Katastrofens umiddelbare konsekvenser 

Fyrværkerikatastrofen medførte mange alvorlige konsekvenser, men mod-

sat kan man også glæde sig over, at det ikke gik værre. Sammenligner man 

med fyrværkerikatastrofen i Enschede, hvor en væsentlig mindre mængde 

fyrværkeri medførte hele 22 dødsfald og mange tilskadekomne, var man i 

Seest – ud fra dette perspektiv – ualmindelig heldig. Ét dødsfald er ét for 

mange, men det kunne være gået meget værre. Dét er sandsynligvis en del 

af baggrunden for, at mange anfører det som det bedste; at det trods alt ikke 

gik værre, og udviser lettelse over, at der ikke var flere som mistede livet 

eller kom til skade:  

”Man tænker lidt mere over livet, og hvor let og hurtigt man kan dø. Jeg 

ved godt, at ”kun” én døde, men det kunne være gået meget værre. Jeg le-

ver mere her og nu.” 

”At katastrofen kun fik det omfang, den fik, og ”kun” kostede et menneske 

livet. Det kunne være gået meget værre. Det ved man, når man har følt ry-

stelserne og trykbølgen på egen krop.” 

”Glæden over, at alle – undtagen én – slap med livet i behold – et mirakel.” 

Nogle giver ligeledes udtryk for glæde over, at kilden til katastrofen – fyr-

værkerilageret – ikke længere er en del af lokalmiljøet og således ikke kan 

give anledning til yderligere katastrofer. 

”At fyrværkerifabrikken aldrig mere bliver nabo til mig.” 

”At der ikke er en fyrværkerifabrik  her i vores område mere.” 



 80

Det samlede beredskabs indsats 

Det samlede beredskabs hjælp, støtte og bistand værdsættes, og mange 

fremhæver indsatsen som noget af det bedste, og det er tydeligt, at der ud-

trykkes en dybtfølt taknemlighed over for de mennesker, der har assisteret 

dem. Utallige myndigheder har deltaget i beredskabet og de nævnes alle i 

de forskellige kommentarer. Der gives udtryk for stort og småt – lige fra 

taknemlighed over at myndighedernes indsats har bidraget til, at de enkelte 

borgere fortsat er i live, til taknemlighed over at tilbageblevne kæledyr blev 

fordret i evakueringsfasen. 

”At se et supereffektivt beredskab (brand-politi-hjemmeværn).” 

”De personer, der deltog i beredskabstjenesten, politiet og alle der så hur-

tigt overtog føringen, har udført et fantastisk arbejde, og takket være dem 

er vi i live.” 

”Jeg skylder politi – brandvæsen stor tak for deres dygtige arbejde – de 

gjorde alt det bedste for os. Måske burde psykologer være mere opsøgende, 

da jeg føler det svært selv at henvende mig, idet jeg synes, at andre sikkert 

har mere brug for hjælp.” 

”Den måde hvorpå der blev passet på området af det frivillige beredskab, 

og at skadesservice straks var parat til at dække vinduer og døre af, samt 

lægge tagsten midlertidigt på plads.” 

”Trygt at vide, at politi + HJV passede på vores hjem og ting og fodrede 

vores efterladte dyr!!” 

”Alle de søde, rare, hjælpsomme mennesker der har været på skolerne; vi 

er virkelig blevet godt behandlet med mad, tøj, information.” 
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Også frivillige organisationers bistand i den efterfølgende fase er blevet 

bemærket, og her nævnes ASF-Dansk Folkehjælp, Kolding selvhjælp, Rø-

de Kors Genbrug og de indsamlinger, som fandt sted  

”…og så mange fremmede mennesker indsamlede penge, så vi kunne 

komme på weekendtur. Og alle de hjælpsomme mennesker, bl.a. frivillige.” 

”Hjælpsomhed og offervilje fra hele landet, såsom private (indsamling), og 

genbrugsbutikker ang. tøj, legetøj o. lign.” 

Men også i relation til det samlede beredskab er der et dryp malurt i bæge-

ret. Der er nogle få, som udtrykker direkte utilfredshed: 

”Umyndiggjort af politi og hjemmeværn – uden grund. Jeg måtte ikke være 

i mit hus. Efter den største eksplosion forekom det mig, at risikoen var me-

get lille. Det tager lang tid at opbygge et katastrofeberedskab 1-2 timer (for 

længe), men det tager uforholdsmæssigt længere at afblæse det det igen, 

når systemet er sat i gang – 5 døgn eller mere. Der må under alle omstæn-

digheder være meget at øve sig på!” 

Primært handler kritikken dog om politiske, kommunale og statslige initia-

tiver: 

”Skuffet over den landspolitiske interesse i katastrofen.” 

”Politikkernes hurtighed til at vaske deres hænder.” 

”Al den støtte og opbakning, vi blev lovet i starten, har vi ikke oplevet.” 

”Jeg er meget harm over, at forsikringsselskaberne ikke har behandlet alle 

ens. Ej heller Kolding Kommune (Beredskabsforvaltningen) og staten 

v/Bendt Bendtsens fine løfter har vi kunnet stole på/fået hjælp af økono-

misk.” 
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”Kolding kommune har svigtet borgerne i Seest totalt. Intet har de gjort for 

at vejlede og hjælpe beboerne med sagkyndig bistand til vores skadede hu-

se efter katastrofen d. 3. nov. 2004, som de holdt på ikke kunne ske. I ste-

det løber de fra ansvaret og vasker hænder.” 

”Hvorfor er der ingen, der tager ansvar for ulykken?” 

Ligeledes nævnes kontakten med journalister og mediernes dækning som 

noget af det værste. Sidstnævnte er også blevet genstand for debat i medi-

erne efterfølgende, hvor landsdækkende TV-stationer kritiseres for mangel-

fuld dækning til fordel for det amerikanske præsidentvalg.  

”…men da vi blev evakueret og kom væk fra vores hjem, kunne vi ikke 

følge med mere, kun lokalradioen sendte. DR1 og TV2 skulle skamme sig. 

Det amerikanske valg var bedre.” 

”Meget lille tv-dækning. Præsidentvalget vigtigere. Det følte vi, der var 

hjemmefra.” 

”Meget nærgående journalister og fotografer – manglende respekt for de 

berørte parter, tænker kun på historien.”  

Myndighedernes svigt dengang… 

Langt størstedelen af beboerne i Seest udtrykker taknemlighed over for 

myndighederne for deres håndtering af katastrofen. Nogle af de, der har 

boet i Seest i flere år, har tidligere protesteret over, at myndighederne til-

lod, at fyrværkerilageret lå, hvor det lå, og at det senere fik lov til at udvide. 

For disse personer har katastrofen været en anledning til at kigge i bakspej-

let, og man kan ikke fortænke dem i at udtrykke deres harme. For dét, som 

de frygtede dengang, blev med ét til den skinbarlige virkelighed:  
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”Jeg synes, jeg vil fortælle om, hvor utrygge vi egentlig har været mht. 

N.P. Johnsens fyrværkerifabrik. Vi havde for 4 år siden en beboerhøring 

om faren ved lageret (iht. katastrofen i Enschede i Holland), men vi fik 

dengang at vide, at ingenting kunne ske i Seest, da det jo kun var et lager, 

og vi kunne være helt trygge. Og så er det, at jeg spørger, hvor det gik galt, 

og hvem der har skylden??” 

”Det har været rystende at tænke på, at myndighederne fuldstændig har af-

vist de mange underskrifter og protester, som beboerne afgav for ca. 5 år 

siden. Vi tænkte alle på den frygtelige katastrofe i Holland, og den viste jo 

med al tydelighed, at frygten var berettiget.” 

”Vreden over at det skete alligevel – trods protester fra os.” 

”Beredskabsstyrelsen ved ikke, hvad de har givet tilladelse til… (300-500 

tons krudt i et boligkvarter…) ”er da meget skørt”.” 

Sammenholdet i nabolaget 

Katastrofen er kommet til at betyde meget for sammenholdet og forholdet 

til hinanden i lokalsamfundet og blandt naboer. Mange giver udtryk for, at 

sammenholdet og den indenbyrdes opbakning er noget af det bedste, der er 

hændt.  

”Der bor en masse flinke mennesker i kvarteret, hvilket jeg først har fundet 

ud af nu. Kvarteret har et kanon sammenhold efter katastrofen, hvilket vil 

vare ved i mange år fremover.” 

”Den indbyrdes opbakning naboer imellem er enorm.” 

”Naboerne stod sammen i forløbet, og os der bor i området lige nu snakker 

mere sammen.” 
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Styrkede bånd i familien og personlig vækst 

Alle vil gerne have undværet katastrofen, men alligevel er der flere, som 

peger på, at den også har haft positiv betydning for deres personlige liv og 

familien. Dagligdagens småproblemer er sat i et andet perspektiv, og man 

værdsætter i højere grad hinanden og glæder sig over det, som betyder no-

get. I løbet af få måneder er der aspekter ved katastrofeoplevelsen, som er 

bearbejdet og har medført, at de enkelte har fået et nyt syn på livets ”sande 

værdier”. 

”Vi har lært at passe bedre på hinanden og være opmærksom på, hvordan 

de andre har det.” 

”Elsker min mand og barn endnu højere, hvis det er muligt. Føler mig me-

get heldig at have dem hos mig.” 

”Familien (far + mor + tre døtre) fik et skud for boven og blev mindet om, 

hvor meget vi – trods daglige småproblemer – betyder for hinanden.” 

”At det trods alt kun er døde ting, og vi fik mere samvær med familien. Jeg 

tager det positive frem, selvom vi mistede en masse gode ting og minder + 

billeder ved branden, så fik vi også ryddet op i en masse….” 

”At vi kan fortsætte, men ikke glemme alle dem der virkelig har fået livet 

og tilværelsen sat i perspektiv. Sætte pris på livet.” 

Har lært noget om sig selv 

Flere giver udtryk for, at de under katastrofen, eller i dens efterforløb, har 

oplevet udfordringer, som betyder, at de har lært noget nyt om sig selv i en 

ekstrem situation, som bl.a. styrker selvværdet:  

”Blev bragt i en ukendt situation, hvor der skulle træffes hurtige beslutnin-

ger, og hvor man selv synes at have håndteret det godt.” 
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”Jeg har fundet ud af, hvor stærk jeg er, hvis jeg skulle opleve en katastrofe 

igen.” 

Påvirket af familiemedlemmers reaktioner 

Desværre er der mange, som ikke har en positiv oplevelse af katastrofens 

eftervirkninger. Er familiemedlemmer følelsesmæssigt påvirket af katastro-

fen, kan det værste være at være vidne til disse reaktioner samtidig med, at 

man føler sig afmægtig og ude af stand til at hjælpe. Især forældre til børn, 

som fortsat er påvirket og har problemer, oplever dette. 

”Efterreaktioner hos mine børn (12+14 år), der slet ikke er overstået end-

nu.” 

”At min datter efter en uges tid brød sammen og behøvede krisehjælp – og 

at hun ikke ville snakke om katastrofen med hendes far og mig.” 

”At mine børn var utrygge og pludselig ikke ville sove alene. Var generelt 

utrygge. Snakkede om store brag.” 

”Det bedste?” ”Ingenting!” 

Det er tydeligt, at der er mange, vidt forskellige ting, som Seest-borgerne 

oplever som det værste og det bedste. De fleste kan se et eller andet positivt 

i hændelsesforløbet, men desværre er der også nogle, hvor det eneste de 

kan svare på spørgsmålet om ”det bedste” er ”ingenting!”. Man kan have 

sin frygt  for, at det er nogle af dem, som sandsynligvis er mest påvirket af 

katastrofen. 
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Resultater 2 

Omstændigheder ved fyrværkerieksplosionen 

Afstand fra hjem til fyrværkerifabrikken 

Det evakuerede område blev i skemaet inddelt i fem koncentriske cirkler 

med fyrværkerifabrikken i centrum og med lige stor afstand mellem cirk-

lerne. Område A er de beboere, der boede nærmest fabrikken, og område E 

er de, der boede længst væk. 

 

Tabel 8: Hjemmets afstand til fyrværkerifabrikken (n = 510) 

 Antal Procent 

Område A 66 12,9 

Område B 187 36,7 

Område C 200 39,2 

Område D 47 9,2 

Område E 10 2,0 

Total 510 100 

Oplevelse af egen livsfare under katastrofen 

På en syvpunkts Likert skala, hvor 7 = ’i høj grad’ og 1 = ’slet ikke’, var 

gennemsnittet 4,81 og middeltallet 5. Udtrykt på en anden måde svarede 

29,2 %, at de ’i nogen grad’ til ’høj grad’ havde oplevet livsfare. 

Oplevelse af at andre var i livsfare eller kunne blive kvæstet  

På en tilsvarende syvpunkts Likert skala, hvor 7 = ’i høj grad’ og 1 = ’slet 

ikke’, var gennemsnittet 4,84 og middeltallet 6. Udtrykt på en anden måde 
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svarede 31,1 %, at de ’i nogen grad’ til ’høj grad’ havde oplevet, at andre 

kunne være i en farlig eller måske livstruende situation. 

Skader som følge af eksplosionen eller evakueringen 

Ti personer kom til skade ved selve eksplosionen, og otte ved flugten eller 

handlinger ifm. evakueringen. Elleve svarer, at nogle af deres nære var ble-

vet kvæstet. Pga. det beskedne antal og overlappet mellem de tre spørgsmål 

er de samlet i en faktor, som omfatter i alt 21 personer. 

Opholdssted ved ’det store brag’ kl. 17.45 

Tabel 9 viser, hvor svarpersonerne opholdt sig på det tidspunkt, hvor eva-

kueringen var iværksat, og den store eksplosion indtraf. Mellem en femte-

del og en fjerdedel befandt sig trods evakueringen stadig i deres hjem eller 

udenfor dette. 

 

Tabel 9: Opholdssted ved det store brag kl. 17.45 (n = 515) 

 Antal Procent 

I eller udenfor mit hjem ved det evakuerede område 115 22 

På vej væk fra det evakuerede område  47 9 

Ålykkeskolen  23 5 

Andet sted udenfor det evakuerede område  330 64 

Total 515 100 
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Kontakt med familien under katastrofen  

Tabel 10: Kontakt med familien under katastrofen (n = 509) 

 Antal Procent 

Vi var sammen 321 63 

Telefonisk kontakt (SMS) og vished om hinanden 116 23 

Vi var igen sammen fra…. 46 9 

Jeg bor alene 26 5 

Total 509 100 

 

Adskillelsestid 

128 svarer på spørgsmålet om, hvor lang tid familien var uden forbindelse 

til hinanden. Knap ¼ kommer telefonisk i kontakt med hinanden indenfor 

én time; den næste fjerdedel opnår kontakt indenfor 2½ time; knap tre fjer-

dedele opnår kontakt indenfor 4 timer. Spredningen er fra mindre end et 

minut til i ét tilfælde godt tre døgn. Middeltallet er 2½ time. 

Den tid der går, før hele familien rent fysisk er samlet igen, varierer fra få 

minutter til i ét tilfælde fire døgn. En fjerdedel er genforenet i løbet af 3 

timer; den næste fjerdedel i løbet af 4 timer; tre fjerdedele har kontakt i lø-

bet af 6 timer. Middeltallet er 4¼ time.  
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Tabel 11: Hjemvenden 

Boede ikke i det evakuerede område 12 (2 %) 

Vendte hjem efter noget tid 373 (74 %) 

Ikke vendt hjem, da mit hus er skadet 104 (21 %) 

Forlod ikke det evakuerede område 17 (3 %) 

Total  506 (100 %) 

Tid før hjemvenden 

373 personer har angivet tidsrummet før deres hjemvenden, der varierer fra 

1 til 38 dage. Gennemsnittet er 4 ¼ dag; middeltallet er tre dage. Sprednin-

gen ses i nedenstående figur. 

38,0037,0031,0024,0019,0017,0015,0012,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,00
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Figur 2 Spredning i tid for hjemvenden
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Materielle tab 

Som det fremgår af tabel 12 og 13 er de materielle tab store. 67 personer 

har fået besked om genopbygning af deres hus, og 33 afventer en beslut-

ning herom. En krydstabulering af de fire områder, der indgår i grad af øde-

læggelse, viste, at de fire områder var signifikant positivt indbyrdes sam-

menhængende, således at der, når man havde været udsat for ødelæggelse 

på et område, var stor sandsynlighed for, at man også havde været udsat for 

ødelæggelse på de andre områder. I de følgende analyser vil vi derfor be-

nytte ødelæggelse af hjem som den faktor, der bedst afspejler de materielle 

tab. 

 

 

Tabel 12: Grad af ødelæggelse på hjem og ejendele. Antal personer i alt = 513 (%) 

Grad af ødelæggelse  Hjem 

Evt. firma/ 

værksted/ la-

ger 

Bil 
Personlige 

ejendele 

Fuldstændig ødelagt 65 (13) 1 (2) 5 (2) 15 (6) 

Delvist ødelagt 196 (38) 4 (8) 11 (5) 49 (18) 

Mindre skader 240 (47) 3 (6) 39 (19) 137 (50) 

Ingen skader 12 (2) 44 (85) 150 (73) 72 (26) 

Total 513 (100) 52 (100) 205 (100) 273 (100) 
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Tabel 13: Grad af skade på bolig. Antal personer (%) 

Mit hus skal repareres 385 (79) 

Mit hus skal rives ned 7 (1) 

Genopbygger et nyt hus på min grund 60 (12) 

Flytter til et andet sted 0 

Har endnu ikke besluttet mig 0 

Det er endnu ikke endeligt afgjort, om mit hus skal repareres eller 

genopbygges 
33 (7) 

Total 485 (100) 

 

Deltagelse i hjælpearbejdet 

Tredive personer deltog i hjælpearbejdet; de fleste i kraft af deres job, som 

politifolk, sygeplejerske, ansat hos Kolding kommune o. l. 

Sociale og økonomiske eftervirkninger 

Antal sygedage pga. katastrofen 

353 personer svarer på dette spørgsmål. Gennemsnittet er 4,6 dage; middel-

tallet er 2 dage. 76 personer (22 %) har intet fravær haft. De resterende 287 

har mellem ½ og 92 sygedage. Tre er fortsat sygemeldt ved udfyldelsen af 

spørgeskemaet. 

Vanskeligheder ved daglig funktion 

75 personer (15 %) ud af 505 angiver, at de har besvær med at udføre deres 

arbejde eller daglige gøremål pga. katastrofen.   
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Seksten (3 %) ud af 485 angiver, at deres muligheder for at forsørge sig 

selv er blevet reduceret pga. katastrofen.   

Økonomiske tab indtil nu 

96 personer (56 %) ud af 171 opgiver deres tab til 0 kr. For de øvrige 76 er 

det samlede gennemsnit 73.130 kr. De økonomiske tab varierer fra 0 til 2,2 

millioner kr. 

Andre tab 

64 personer ud af 461 angiver, at de har været udsat for andre tab, som ikke 

er blevet opgivet.  . 

Medicin som følge af katastrofen 

Tretten får nu medicin som følge af katastrofen. 

Kontakt med forskellige instanser 

Kontakt med sygehus 

Tolv personer (2 % ud af 504) er behandlet på skadestue efter katastrofen, 

mens 79 (16%) har opsøgt egen læge (jf. Tabel 14). 81 personer har modta-

get professionel krisehjælp i en eller anden form, mens 10 har benyttet sig 

af frivillig rådgivning i form af selvhjælpsgrupper. 

Tilfredsheden med den modtagne hjælp er gennemgående meget positiv; 

tilfredsheden er mindst med mediernes dækning og mediefolkenes arbejde 

samt forsikringsselskaberne, hvilket pga. den megen presseomtale uddybes 

i det følgende. 
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Tabel 14: Kontakt til forskellige instanser 

Kontakt til Antal personer

Tilfredshed med indsat-

sen? (1 = meget utilfreds;   

7 = meget tilfreds). 

Gennemsnit og (SD) 

Skadestue eller sygehusafdeling 12 5,18 (1.99) 

Det kriseterapeutiske beredskab på Kol-

ding Sygehus 
31 5,77 (1,54) 

Politi 60 6,14 (1,37) 

Egen læge 79 6,11 (1,51) 

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 

(PPR) 

(Ålegården og Bakkeskolen) 

45 6,05 (1,40) 

Sygesikringspsykolog 5 6,33 (1,63) 

Kolding selvhjælp 10 6,63 (0,50) 

Forsikringsselskab 461 5,11 (1,90) 

Advokat 11 6,30 (0,82) 

Social- og Sundhedsforvaltning 14 5,67 (1,78) 

Mediernes dækning i tv og aviser 125 5,30 (1,53) 

Journalister og fotografer 115 4,78 (1,93) 

Befolkningens interesse/medfølelse 239 5,62 (1,69) 

Andre  90 5,92 (2,07) 
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Tabel 15: Tilfredshed med bestemte selskaber (1 = meget utilfreds; 7 = meget til-

freds). Gennemsnit og (SD). * = for få svar til at indgå i analysen 

Codan 30 4,70 (2,15) 

Almindelig Brand 83 5,68 (1,46) 

Top Danmark 61 5,06 (5,06) 

Fynsk Forsikringsselskab 7 * 

GF Forsikring 37 3,38 (2,39) 

Alka 26 3,30 (2,08) 

Top Sikring 1 * 

Top Sikring 82 5,79 (1,38) 

Popermo 8 * 

I.F. 17 5,58 (2,07) 

Nykredit 14 4,58 (1,73) 

Lærerstandens Brandfs. 15 6,09 (0,83) 

Runa 7 * 

Fair 3 * 

Vejle Brand 14 5,06 (1,97) 

Bauta  2 * 

Nykredit Østifterne 2 * 

Kommune Forsikring 2 * 

Danske Forsikring 3 * 

Aros 1 * 

BG Forsikring 1 * 

Flere samtidige fs. 19 ** 

Total 436 5,11 (1,90) 
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Oplevelse af kontakten til forsikringsselskabet 

I tabel 15 er tilfredsheden opgjort for de hyppigst forekommende forsik-

ringsselskaber, dvs. de som dækker mindst 3% af beboerne. Det ses af ta-

bellen, at der er en meget stor forskel i tilfredsheden med det enkelte sel-

skabs indsats. Læg også mærke til spredningen (SD), som for det selskab, 

der er størst tilfredshed med, er meget lille, mens den for andre selskaber er 

ganske betydelig, dvs. den samlede tilfredshedsværdi afspejler, at der er en 

betydelig variation i svarene. 

Tilfredshedsgraden afspejler sig naturlig også i et spørgsmål om, hvor bela-

stende kontakten til selskabet har været (F 9,288 = 8,34; p < .0005), hvor 

en post hoc analyse, Tukey B, udpeger GF og Alka forsikring, som de mest 

belastende selskaber at være kunde hos i denne situation, og I.F., Alm. 

Brand, Tryg og Lærerstandens Brandforsikring, som selskaber der har væ-

ret til stor hjælp. Af hensyn til selskabernes omdømme, har vi lavet nogle 

supplerende analyser, som viser: 1) at der ikke er nogen sammenhæng mel-

lem tilfredsheden med selskaberne og afstanden mellem hjem og fyrværke-

rifabrikken (r = -.01; p = .84), 2) at der er forskel på, hvilke selskaber der 

har flest huse tæt på eksplosionsstedet afstand (F 9,367 = 2,56; p < .01), 

men den forskel har ingen sammenhæng med tilfredshedsmålene for de en-

kelte selskaber (Nykredit er det selskab, der har flest beboere tæt på fabrik-

ken, mens Codan og Vejle Brand har flest af de, der bor længst væk – iføl-

ge en Tukey B post hoc analyse) og 3) at der ikke er nogen sammenhæng 

mellem graden af husenes ødelæggelse og det at være forsikret i bestemte 

selskaber. 

På en skala fra ‘1 = meget belastende’ til ‘7 = meget hjælpsom’ er gennem-

snittet 4,74 (SD 1,94). 135 personer (27 %) ud af 498 karakteriserer kon-
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takten som overvejende eller meget belastende og 288 (58 %) som overve-

jende eller meget hjælpsom. 75 (15 %) er neutrale. 

Tilsvarende angiver 96 personer (20 %) ud af 474, at kontakten med forsik-

ringsselskaberne gennemgående er en større belastning end selve branden. 

53 (11 %) mener, at begge dele er lige belastende, og 325 (69 %) mener, at 

branden overvejende er den største belastning. 

Oplevelse af tillid til myndighedernes sikkerhedsvurdering 

Den tidligere og nutidige tillid til myndighedernes sikkerhedsvurdering er 

undersøgt gennem separate spørgsmål, hvor man kunne angive sin tillid på 

en skala fra 1 til 7, hvor 1 er = meget høj tillid og 7 = meget lav tillid. Gen-

nemsnittet i Seest for den hidtidige tillid er 4,12 (SD 2,20) og for den nuti-

dige tillid 4,66 (SD 1,95); tilliden er altså blevet noget mindre. For Bram-

drupdam er de tilsvarende gennemsnittet 3,34 (SD 1,78) og 3,40 (1,77). 

Begge forskelle mellem de to lokalområder er statistisk signifikante, hhv. 

(F (1,613) = 12,74; p < .0005) og (F (1,627) = 41,88; p < .0005). 

Tidligere traumer og belastninger 

Større livsbegivenheder indenfor det sidste halve år 

Indenfor det sidste halve år har 142 personer (28 % af alle fra Seest) ople-

vet alvorlige livsbegivenheder såsom sygdom, skilsmisse, fyring eller døds-

fald. Heraf tegner 90 (63 %) sig for én begivenhed, 29 (20 %) for to og 23 

(16%) for tre eller flere begivenheder. 

Tidligere traumatiske livsbegivenheder 

Fordelingen af de adspurgtes tidligere oplevede traumatiske hændelser ses i 

tabel 16. For beboerne i Seest varierer antallet af tidligere traumer fra 0-7 
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med et gennemsnit på 1,58 (SD 1,35). Enogtyve procent har aldrig tidligere 

været udsat for en traumatisk begivenhed; 37 % har tidligere været udsat 

for én; 22 % for to; 12 % for tre og 9 % for fire eller flere. En relativt stor 

del (64 %) har mistet en nærtstående, mens 22 % har været involveret i 

ulykker. Seksten procent har oplevet et chok i forbindelse med, at en nært-

stående blev udsat for en voldsom begivenhed, og 14 % af svarpersonerne 

har været vidne til et traume, der er overgået andre. Ti procent har tidligere 

oplevet en brand, 5 % en naturkatastrofe og 3 % krig. Knap 5% har været 

udsat for vold, og 4 % har oplevet at blive truet med våben. Seksuelle 

traumer, seksuelt misbrug og voldtægt er sjældent forekommende. 2,7 % 

har som barn oplevet omsorgssvigt, og mindre end én procent har oplevet 

at blive mishandlet fysisk. Endelig har 10 % oplevet en anden form for 

traume end de i tabellen angivne. Fordelingen af tidligere traumer fra bebo-

erne i Bramdrupdam ligner fordelingen fra Seest med følgende undtagelser: 

I Seest er der er en højere forekomst af oplevet chok, fordi en nærtstående 

var udsat for en voldsom begivenhed (F1,632 = 4,96; p < .05), brand (F1,631 = 

3,93; p < .05) og total antal (F1,631 = 3,63; p = .06). 
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Tabel 16: Traumatiske hændelser 

Seest (n = 516) og Bramdrupdam (n = 119) 

 Seest 

Antal (%) 

Bramdrupdam 

Antal (%) 

Voldtægt 2 (0,4) 0 (0,8) 

Seksuelt misbrug 4 (0,8) 1 (0,8) 

Overfald/vold 24 (4,7) 4 (3,4) 

Naturkatastrofe 27 (5,2) 4 (3,4) 

Trusler med våben 21 (4,1) 1 (0,8) 

Ulykke 113 (21,9) 26 (21,8) 

Chok fordi nærtstående var udsat for en 

voldsom begivenhed 

80 (15,5) 9 (7,6) 

Brand 52 (10,1) 5 (4,2) 

Vidne til traume 73 (14,1) 14 (11,8) 

Fysisk mishandling 3 (0,6) 1 (0,8) 

Krig 16 (3,1) 2 (1,7) 

Omsorgssvigt som barn 14 (2,7) 4 (3,4) 

Mistet en nærtstående 328 (63,6) 69 (58,5) 

Andre traumer 50 (9,7) 9 (7,6) 

Gennemsnit 1,58 (1,35) 1,32 (1,10) 
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Psykologiske faktorer og følgevirkninger 

Følelse af tryghed 

På en skala fra 1 = ’Jeg føler mig helt sikker på, at jeg ikke igen bliver ud-

sat for en ny voldsom begivenhed’ til 7 = ’Jeg er meget bange for, at jeg 

kan blive udsat for en ny voldsom begivenhed’ er gennemsnittet 3,16 (SD 

2,46). De tilsvarende tal for Bramdrupdam er 2,82 (1,09). Forskellen er ik-

ke signifikant. 

 

Oplevelse af kontrol 

På en visuel analogskala i millimeter fra 0 = ‘Det, der sker mig, har jeg al-

mindeligvis selv kontrol over’ til 100 = ‘Jeg føler ikke, at jeg har nogen 

kontrol over, i hvilken retning mit liv går’ er gennemsnittet 36,11 mm. (SD 

26,2). De tilsvarende tal for Bramdrupdam er 2,1 (1,0). Der er signifikant 

forskel mellem besvarelserne fra Seest og Bramdrupdam (F (1,622) = 

108,5; p < .0005).    

 

Selvværd 

Vurderingen af den generelle tilfredshed med egne egenskaber bygger på to 

spørgsmål fra RSES, som er adderet, svarende til en mulig rækkevidde fra 

2 til 8, hvor 8 er udtryk for meget selvfølelse og 2 et meget lavt selvværd. 

Den gennemsnitlige score for Seest er 6,05 (SD 1,05), hvilket er udtryk for 

et gennemgående højt selvværd for den undersøgte gruppe som helhed. De 

tilsvarende tal for Bramdrupdam er 6,14 (1,07). Der er ingen signifikant 

forskel mellem besvarelserne fra Seest og Bramdrupdam. 
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Tabel 17: Deskriptiv statistik for de standardiserede spørgeskemaer 
 

Seest Bram.  

Række-

vidde 

Gen-

nem-

snit 

SD N Antal 

items

α Inter-

item 

Gen-

nem-

snit 

Invasion 5-20 9,31 3,02 506 5 .82 .47 7,093) 

Undgåelse 7-22 10,65 3,61 496 7 .76 .31 8,543) 

Vagtsomhed 5-20 10,12 3,81 498 5 .84 .52 7,103) 
HTQ 

Total 33-98 51,36 13,52 473 31 .93 .29 40,993) 

Negativ af-

fektivitet 

10-33 13,5 3,79 494 10 .85 .37 12,212) 

Somatisering 11-37 16,88 5,15 503 11 .82 .30 14,723) 

Dissociation 5-14 6,05 1,57 502 5 .63 .26 5,353) 

TSC-

26 

Total 26-78 36,44 9,31 482 26 .91 .27 32,383) 

Angst 8-31 16,44 4,95 501 8 .91 .56 13,333) 

Inkompetence 7-22 12,54 1,82 503 6 .71 .29 11,773) 

Depression 5-18 7,80 2,43 502 5 .83 .50 7,181) 

Social dys-

funktion  

3-12 6,54 1,19 505 3 .66 .39 5,963) 

Mestring 6-19 10,10 2,15 504 5 .74 .37 9,143) 

GHQ-

30 

Total 31-90 46,97 10,09 494 30 .91 .29 41,383) 

Nærhed 11-30 23,21 3,76 479 6 .55 .17 23,772) 

Afhængighed 8-30 19,29 3,90 483 6 .58 .19 20,642) 

Ængstelighed 6-29 11,03 4,31 477 6 .78 .37 11,10 RAAS 

“Close 

dependency” 

21-60 42,49 6,48 4,73 12 .69 .16 44,341) 
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Seest Bram.  

Række-

vidde 

Gen-

nem-

snit 

SD N Antal 

items

α Inter-

item 

Gen-

nem-

snit 

Lytte? 1-7 6,07 1,16 510 1   6,11 

Kontakt med 

andre? 

1-7 5,26 1,36 511 1   5,02 

Udtrykke? 1-7 5,87 1,26 511 1   5,70 

Sympati? 1-7 5,88 1,16 509 1   5,591) 

Praktisk? 1-7 4,88 1,89 500 1   3,623) 

Svigtet? 1-7 2,51 1,72 508 1   2,58 

Samlet til-

freds? 

1-7 5,39 1,61 507 1   5,28 

 

 

 

CSS 

Total 15-49 38,87 5,95 493 7 .70 .25 36,602) 

1) p = .02    2) p< .001   3) p < .0005 

 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 17. 

66 % af svarpersonerne har et eller flere af invasionssymptomerne, hvilket 

er et af kriterierne i PTSD diagnosen (American Psychiatric Association, 

1994). Derimod har kun 15,3 % af svarpersonerne tre eller flere undgåel-

sessymptomer, svarende til hvad PTSD diagnosen kræver, mens 45 % har 

to eller flere vagtsomhedssymptomer, som er endnu en forudsætning for at 

få stillet PTSD diagnosen. 
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13 % opfylder alle tre kernekriterier for PTSD diagnosen (jf. tabel 18), 

mens hele 27% kun mangler et symptom for at opfylde diagnosen og kan 

betegnes som subkliniske tilstande. De tilsvarende tal for Bramdrupdam er 

1% PTSD tilfælde og 3% med en subklinisk PTSD. 

På alle subskalaer og totalskalaen ses signifikante forskelle mellem beboer-

ne i Seest og Bramdrupdam. 

 

Tabel 18: Antal og procentdel af beboerne, som opfylder de enkelte PTSD symp-

tomkriterier og kriterier for symptomklynger (n = 483+) 

 0 

Symptom-

kriterier 

1 

Symptom-

kriterie 

2 

Symptom-

kriterier 

3 

Symptom-

kriterier 

4 eller flere 

Symptom-

kriterier 

Genoplevelse 172 (34 %) 139 (28 %) 89 (18 %) 55 (11 %) 51 (10 %) 

Undgåelse 237 (48 %) 118 (24 %) 65 (13 %) 20 (4 %) 19 (4 %) 

Forhøjet vagtsom-

hed 

183 (37 %) 91 (18 %) 63 (13 %) 46 (9 %) 46 (9 %) 

 0 

Symptom-

klynger 

1 

Symptom-

klynge  

2 

Symptom-

klynger 

3 

Symptom-

klynger 

PTSD klynge 137 (28 %) 150 (31 %) 132 (27 %) 64 (13 %) 

 

 

Den interne konsistens for HTQ-total er høj målt med Cronbachs α (se ta-

bel 17). Inter-item korrelationerne ligger på mellem .29 og .52, hvor værdi-

er mellem .20 og .40 indikerer optimal diskriminationsevne (jf. Briggs & 

Creek, 1986). 
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Trauma Symptom Checklist (TSC) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 17. 

Somatisering (gennemsnitligt spørgsmålsscore = 1,53) ligger noget højere 

end negativ affektivitet (gennemsnitligt spørgsmålsscore = 1,35), og disso-

ciation (gennemsnitligt spørgsmålsscore = 1,21), hvor værdien 1,0 udtryk-

ker fx forskellen mellem ”nogle gange” og ”ofte”. 

Det fremgår af tabel 17, at der er meget god indre konsistens for både total-

score og de tre subskalaer. Skalaernes diskriminationsevne er generelt til-

fredsstillende. 

På alle subskalaer og totalskalaen ses signifikante forskelle mellem beboer-

ne i Seest og Bramdrupdam. 

General Health Questionnaire 

I tabel 17 ses fordelingen for de centrale statistiske værdier for de fem 

subskalaer, som indgår i GHQ samt for totalscoren. 

Den relative størrelse af de enkelte subskalaer (når gennemsnittet deles 

med antallet af spørgsmål) er som følger: Angst = 2,07, følelse af inkompe-

tence = 2,09, depression = 1,56, mestringsproblemer = 2,03 og social dys-

funktion = 2,18. Social dysfunktion og angst er de mest fremtrædende pro-

blemområder ifølge GHQ, mens depression er mindst fremtrædende af de 

fem subskalaer. Den interne konsistens for de enkelte subskalaer og for den 

samlede GHQ-score er meget fine, ligesom de enkelte subskalaers diskri-

minationsevne er god. På alle subskalaer og totalskalaen ses signifikante 

forskelle mellem beboerne i Seest og Bramdrupdam. 
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Ved brugen af den kategorielle opgørelsesmåde (se side 29) har 34,5 % en 

cut-off score > 5, hvilket indikerer tilstedeværelsen af psykologiske pro-

blemer. Til sammenligningen er det tilsvarende tal for Bramdrupdam 7 %. 

Social støtte (CSS) 

I tabel 17 vises fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål mht. den 

oplevede sociale støtte. Totalscoren har gode interne konsistens- og diskri-

minationsværdier. 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 17. Æng-

stelighedsdimensionen er meget fremtrædende, nærhedsdimensionen noget 

mindre fremtrædende og afhængighedsdimensionen mindst hyppigt fore-

kommende. 

I tabel 17 ses, at RAAS har en god intern konsistens for ængsteligheds-

subskalaen, mens både nærhedssubskalaen og afhængighedssubskalaen har 

en indre konsistens, der knap er tilfredsstillende. Der er god diskriminati-

onsevne for alle tre subskalaer. 

I figur 3 ses fordelingen af tilknytningsmønstre i de to undersøgelsesgrup-

per. Mens der ikke er nogen samlet forskel mellem antallet af sikkert og 

usikkert tilknyttede personer, er der forskel på antallet af  distancerende 

tilknyttede (F (1,582) = 6,27; p < .05), som er højst i Seest, og antallet af 

overinvolveret tilknyttede (F (1,582) = 5,05; p < .05), som er højest i 

Bramdrupdam. 
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Figur 3: Firekategorimodel for tilknytningmønstre (Bartholomew, 1990) 

Antal personer i parentes. S = Seest; B = Bramdrupdam 

 Positiv model af selv 

(lav afhængighed) 

Negativ model af selv 

(høj afhængighed) 

Positiv model af den 

anden 

(lav grad af undgåelse) 

Sikker 

Tryg ved intimitet og 

autonomi 

S: 72% (370) 

B: 82% (97) 

Overinvolveret 

Overinvolveret i relationer 

S: 3% (15)  

B: 8% (9) 

Negativ model af den 

anden 

(høj grad af undgåelse) 

Distancerende 

Afviser intimitet 

Kontra-afhængig 

S: 9% (46) 

B: 3% (3) 

Ængstelig 

Bange for intimitet 

Socialt undgående 

S: 2% (12) 

B: 2% (2) 

 

Sammenhænge mellem de psykologiske faktorer 

De enkelte subskalaer indenfor de tre spørgeskemaer, der drejer sig om 

psykologiske belastninger, har (tabel 19) som forventet stærke positive og 

signifikante sammenhænge (korrelationerne for GHQ er mellem .38 og .74, 

for TSC mellem .53 og .69 og for HTQ mellem .57 og .77). Korrelationer-

ne mellem subskalaerne og totalskalaerne er endnu højere: for GHQ mel-

lem .56 og .94, for TSC mellem .73 og .93 og for HTQ mellem .79 og .86, 
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hvilket er udtryk for, at disse skalaer grundlæggende måler belastningsfak-

torer, der optræder som et sammenhængende mønster. 

Anderledes forholder det sig med oplevelsen af social støtte, der har signi-

fikante, negative korrelationer til de tre belastningsskalaer, dvs. at oplevel-

sen af at modtage social støtte virker hæmmende på de forskellige former 

for belastning. Tilknytningsstile, der er kendetegnet ved nærhed og afhæn-

gighed, har samme hæmmende funktion, mens en ængstelig tilknytningsstil 

korrelerer positivt og signifikant med belastningsmålene. Selvfølelse er li-

geledes negativt forbundet med samtlige belastningsmål. Oplevelsen af ik-

ke af have kontrol over sit liv er forbundet positivt, men svagere end de fo-

regående faktorer med langt de fleste belastningsmål. I disse korrelationer 

har vi de første indikatorer på faktorer, som kan ses som sårbarheds- og 

modstandsfaktorer i forhold til belastninger. I det følgende afsnit vil vi lave 

en række analyser, hvor de demografiske og såkaldte peritraumatiske (dvs. 

hændelser og forhold som udspillede sig under og lige efter katastrofen) 

faktorers betydning for belastningsmålene, bliver analyseret. 
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Tabel 19: Pearsons korrelationer mellem de forskellige subskalaer og totalscores 

 

Skala CSS 
GHQ 

Angst 

GHQ 

Inkom 

GHQ 

Depre 

GHQ 

Socdy 

GHQ 

Mestr 

GHQ 

Total 

TSC 

Negaff 

TSC 

Disso 

TSC 

Soma 

TSC 

Total 

HTQ 

Genop 

HTQ 

Undgå 

HTQ 

Vagts 

HTQ 

Total 

RAAS 

Nærhed 

RAAS 

Afhæn 

RAAS 

Ængst 

Selv- 

følelse 

GHQ 

Angst 
-.304                   

GHQ 

Inkomp 
-.254 .594                  

GHQ 

Depression 
-.264 .624 .484                 

GHQ 

Soc.dys  
-.284 .514 .524 .384                

GHQ 

Mestring  
-.274 .744 .594 .634 .484               

GHQ 

Total  
-.314 .944 .664 .784 .574 .854              

TSC 

Neg.aff. 
-.284 .654 .564 .524 .444 .534 .684             

TSC 

Dissocia.  
-.194 .514 .394 .494 .334 .484 .534 .594            

TSC 

Somati. 
-.234 .644 .524 .474 .424 .534 .674 .694 .564           

TSC 

Total  
-.274 .704 .574 .544 .464 .584 .744 .894 .724 .934          

HTQ 

Genoplevelse 
-.111 .484 .354 .274 .284 .394 .474 .524 .594 .574 .624         

HTQ -.304 .574 .544 .444 .494 .504 .604 .674 .564 .614 .704 .594        
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Skala CSS 
GHQ 

Angst 

GHQ 

Inkom 

GHQ 

Depre 

GHQ 

Socdy 

GHQ 

Mestr 

GHQ 

Total 

TSC 

Negaff 

TSC 

Disso 

TSC 

Soma 

TSC 

Total 

HTQ 

Genop 

HTQ 

Undgå 

HTQ 

Vagts 

HTQ 

Total 

RAAS 

Nærhed 

RAAS 

Afhæn 

RAAS 

Ængst 

Selv- 

følelse 

Undgåelse 

HTQ 

Vagtsomhed 
-.274 .664 .544 .414 .414 .554 .674 .724 .584 .774 .824 .684 .724       

HTQ 

Total 
-.264 .654 .544 .454 .454 .544 .674 .774 .684 .724 .834 .794 .844 .894      

RAAS 

Nærhed 
.344 -.254 -.14² -.274 -.13² -.194 -.274 -.214 -.184 -.184 -.234 -.134 -.224 -.184 -.224     

RAAS Afhæn-

gighed  
.404 -.344 -.164 -.334 -.194 -.274 -.344 -.294 -.284 -.274 -.314 -.164 -.224 -.244 -.294 -.444    

RAAS 

Ængstelighed 
-.284 .294 .14² .274 .111 .234 .304 .394 .294 .284 .374 .184 .234 .314 .324 -.364 -.444   

Selvfølelse -.174 -.284 -.214 -.314 -.12² -.224 -.314 -.364 -.264 -.274 -.354 -.274 -.324 -.324 .344 -.334 -.254 -.254  

Kontrollokus -.05 .07 .164 .14² .12² .153 .12² .164 .111 -.364 .164 .12² .153 .08 .142 -.03 -.111 .07 -.03 

1) p < .05    2) p < .01    3) p < .001    4) p < .0005 
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Tabel 20: Variansanalyser mellem demografiske faktorer, stressorer og belastningsskalaer. One-way ANOVA. F-ratio værdier  
 

 Køn Alder 
Antal 
børn* 

Civil Arbejde
Op-

holds-
sted 

Oplevet 
livsfare 

Livsfare 
andre 

Kontakt 
m. fam. 

Hjem-
venden 

Red-
ningsar-

bejde 

Person-
skade 

Syge-
dage 

Skade 
hus 

Økon. 
tab 

Traume-
total 

Funktions-
besvær 

CSS 
støtte 

5,41 0,3 0,5 0,51 10,23 1,5 0,1 0,1 0,8 0,5 5,01 0,0 0,1 0,9 3,61 1,5 14,84 

GHQ 
angst 

12,54 1,3 3,11 2,8 0,1 1,2 7,93 13,74 4,82 2,61 6,42 3,6 15,14 4,51 3,41 6,44 85,04 

GHQ 
inkomp 

6,62 0,9 
4,72 

3 > 1,0 
3,7 0,3 2,91 7,52 6,01 4,32 1,9 2,8 2,0 8,94 0,6 1,4 1,7 136,94 

GHQ 
depres. 

3,81 2,21 0,5 2,3 7,92 0,1 3,7 0,4 2,91 0,2 6,82 2,5 2,9 0,1 1,8 2,1 29,04 

GHQ 
Soc.dys 

6,92 2,71 3,31 1,4 0,6 3,11 14,34 9,92 3,21 2,71 5,21 6,21 5,92 0,0 2,71 1,7 91,84 

GHQ 
Mestrin
g 

7,62 1,5 1,8 2,7 0,0 0,9 7,42 4,61 5,73 0,9 12,03 6,72 9,74 1,8 2,2 3,4 74,94 

GHQ 
Total 

12,03 1,4 2,2 4,21 0,1 1,3 12,23 8,82 5,43 2,0 9,51 7,42 13,24 3,5 3,01 5,12 90,54 

TSC 
Neg.aff. 

37,54 3,42 
3,51 

1 > 0 
1,1 0,0 1,9 28,94 27,84 4,52 2,0 7,82 4,21 13,84 0,0 4,92 8,84 92,34 

TSC 
Dissocia 

8,82 0,5 1,7 0,8 1,4 1,7 14,74 13,34 1,4 1,6 4,71 7,92 8,14 1,6 3,01 4,12 47,04 

TSC 
Somati. 

34,94 0,9 2,4 0,3 2,9 0,8 16,34 18,04 1,5 1,3 5,91 13,84 12,24 0,1 2,3 8,84 94,94 

TSC 37,94 0,9 3,41 0,5 0,7 0,6 28,04 24,74 3,01 2,0 5,51 13,34 16,24 0,0 4,42 9,04 107,14 
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 Køn Alder 
Antal 
børn* 

Civil Arbejde
Op-

holds-
sted 

Oplevet 
livsfare 

Livsfare 
andre 

Kontakt 
m. fam. 

Hjem-
venden 

Red-
ningsar-

bejde 

Person-
skade 

Syge-
dage 

Skade 
hus 

Økon. 
tab 

Traume-
total 

Funktions-
besvær 

Total 1, 3 > 0 
HTQ 
Genop-
lev 

52,94 0,9 1,1 0,0 3,4 3,21 37,34 29,64 0,2 2,3 2,4 23,44 6,12 0,1 0,6 4,22 33,74 

HTQ 
Undgåel 

19,34 0,3 2,2 3,91 1,0 0,9 28,54 16,54 2,0 3,51 0,1 7,02 15,64 0,3 4,82 3,82 86,84 

HTQ 
Vagt-
somh 

36,64 1,1 2,71 0,0 0,3 0,8 40,64 22,84 2,1 4,62 2,5 13,84 15,84 0,2 5,73 7,44 128,14 

HTQ 
Total 

39,54 0,5 1,5 0,1 0,7 0,5 41,94 27,74 0,9 3,21 0,7 15,84 17,24 0,0 3,82 6,84 112,54 

RAAS 
Nærhed 

3,61 2,71 0,9 0,6 9,02 2,71 0,2 1,0 1,8 1,6 0,0 0,0 0,3 1,2 0,2 0,6 1,3 

RAAS 
Afhæn-
gig 

0,7 4,64 1,2 0,2 15,04 1,8 1,2 0,9 0,9 3,01 0,2 3,3 3,41 0,0 0,1 1,9 10,02 

RAAS 
Ængste-
lig 

1,2 0,7 3,41 5,41 5,6 1,7 2,6 9,02 1,2 3,01 0,0 0,9 1,4 1,6 1,0 1,5 4,81 

Selvfø-
lelse 

6,12 4,94 0,7 1,1 13,94 0,8 3,7 0,5 1,3 0,1 0,0 1,5 0,3 0,0 0,6 0,6 8,82 

Kontrol-
lokus 

0,1 0,8 1,9 1,6 0,2 1,0 1,5 1,9 2,2 0,1 7,62 0,3 0,6 1,5 3,11 1,1 5,61 

1) p < .05    2) p < .01    3) p < .001    4) p < .0005   * Tukey B forskelle i underste linje  
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Variansanalyse 

I tabel 20 kan man se, i hvilket omfang de enkelte demografiske og situati-

onsbetingede faktorer er sammenhængende med de forskellige mål for be-

lastninger. 

Køn 

Det at være kvinde er forbundet med en oplevelse af at modtage mere soci-

al støtte, end mænd oplever. Trods dette er kvinder signifikant mere bela-

stede på alle belastningsmål, ligesom deres selvfølelse er lavere end mæn-

denes. Med hensyn til tilknytningsstil har kvinder en tendens til at score 

højere på nærhedsdimensionen, men forskellen er dog lige over signifi-

kansgrænsen (F (1,477) = 3,6; p < .06). 

Alder 

Alder er kun forbundet med relativt få belastningsmål. Ifølge en post hoc 

Tukey B analyse har den ældste gruppe (> 71 år) en højere grad af depres-

sion, end de to yngste aldersgrupper (≤ 40 år). Disse to grupper har til gen-

gæld et højt niveau af negativ affektivitet og afhængig tilknytning sammen-

lignet med de to ældste grupper (≥ 61år). Den ældste gruppe har en signifi-

kant lavere selvfølelse, end alle de andre aldersgrupper. Det såkaldte ‘guir-

lande’-fænomen (jf. s. 12) kan således ikke genfindes i nærværende under-

søgelse.  
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Antal børn 

Antallet af børn var forbundet med højere grad af ængstelighed og oplevel-

se af social dysfunktion (GHQ) og højere grad af vagtsomhed (HTQ) samt 

lavere grad af ængstelig tilknytningsstil. I følge en post hoc Tukey B analy-

se oplever de, der har 3 eller flere børn i højere grad ikke at slå til (feelings 

of incompetence), end de der enten ikke har børn eller kun har et barn. De, 

der har et barn, har signifikant højere negativ affektivitet, end de der ikke 

har nogen børn. De, der har et barn, og de, der har tre børn, har signifikant 

højere TSC total score, end de der ikke har nogen børn.  

Civilstand 

De enlige har signifikant højere GHQ totalscore, flere undgåelsessympto-

mer og mere ængstelig tilknytning til andre, end de der er gifte/samlevende.  

Arbejdsstatus 

De, der står udenfor arbejdsmarkedet, er mere deprimerede, har lavere selv-

følelse, oplever mindre social støtte og er mere ængstelige i deres tilknyt-

ning til andre. Til gengæld scorer de lavere på nærheds- og afhængigheds-

dimensionerne i RAAS.  

Afstand fra hjem (ikke i tabel 20) 

Der er flere vagtsomhedssymptomer  (F = 3.1; p < .05) hos de, der bor tæt-

tere på fabrikken. 
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Opholdssted ved det store brag kl. 17.45 

De, der var på vej ud af det evakuerede område ved det store brag, oplever i 

højere grad ikke at slå til (’feelings of incompetence’), oplever flere 

mestringsvanskeligheder, udviser mere negativ affektivitet, og har flere 

vagtsomhedssymptomer, end de der var udenfor det evakuerede område. 

De, der var i eller udenfor deres hjem i det evakuerede område, scorede 

signifikant lavere på nærhedsdimensionen af RAAS, end de der var udenfor 

området.  

Oplevelse af egen livsfare  

Oplevelsen af at have været i livsfare er signifikant forbundet med samtlige 

belastningsmål (depression dog p < .06), men ikke med social støtte, til-

knytningsstil eller oplevelse af kontrollokus. De, der var i livsfare, har tilli-

ge en lavere selvfølelse (p < .06). 

Oplevelse af at andre kunne være i livsfare eller i fare for kvæstelser 

Oplevelsen af at andre var i livsfare er signifikant forbundet med næsten 

alle belastningsmål (dog med undtagelse af depression) og ængstelig til-

knytningsstil, men ikke med social støtte, selvfølelse eller oplevelse af kon-

trollokus.  

Kontakt med familien 

Der var forskel i belastningsgrader målt med alle GHQ subskalaerne samt 

GHQ total score, negativ affektivitet og TSC total score, afhængig af den 

type kontakt deltagerne havde med andre familiemedlemmer under kata-

strofen. Generelt var de, der var sammen med andre i familien under kata-

strofen, mindre belastede end andre. En Tukey B post hoc analyse af inter-
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gruppe forskelle fandt dog ikke nogen signifikante forskelle imellem de 

enkelte grupper.   

Deltagelse i hjælpearbejdet 

De, der deltog i redningsarbejdet under katastrofen, er signifikant mere 

angste og deprimerede, oplever mere social dysfunktion og flere 

mestringsvanskeligheder. De scorer også højere på negativ affektivitet, har 

flere dissociative og somatiserende symptomer samt scorer højere på GHQ 

og TSC totalscore, end de der ikke deltog i hjælpearbejdet. Desuden ople-

ver de mindre social støtte og føler mere end de andre, at de ikke har nogen 

kontrol over det, der sker dem.  

Hjemvenden  

Der er en signifikant forskel på angst og social dysfunktion skalaerne i 

GHQ, HTQ undgåelsessymptomer, vagtsomhedssymptomer og total HTQ 

score, samt afhængigheds- og ængstelighedstilknytningssubskalaerne i 

RAAS udfra ‘hjemvendingsstatus’ efter evakuering på undersøgelsestids-

punktet. En Tukey B post hoc analyse viste, at de, der ikke var vendt hjem 

efter katastrofen, havde flere undgåelsessymptomer, højere HTQ total score 

- og var mere afhængige og ængstelige i deres interpersonelle forhold, end 

de der slet ikke havde forladt området. De, der ikke forlod området, havde 

desuden færre vagtsomhedssymptomer end de andre grupper. Tukey B 

kunne ikke vise nogle forskelle ift. GHQ skalaerne for angst og social dys-

funktion. Også her var det de, der ikke var vendt hjem efter katastrofen, der 

havde den højeste score.  
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Personskade og sygedage  

De, der blev kvæstede, scorede højere på stort set alle belastningsmål.  

Skade på hus  

De, der havde større skader på huset og andre ejendele som følge af eksplo-

sionen, scorede højere på angstskalaen i GHQ (F = 4.5; p < .05) end andre.  

Antal sygedage 

Antal sygedage som følge af katastrofen var stærkt forbundet med alle be-

lastningsmål undtagen GHQ depression subskalaen. Desuden fandtes der 

også en signifikant forskel på afhængighedsdimensionen af RAAS. En post 

hoc Tukey B analyse viste, at de med flere end 5 sygedage scorede signifi-

kant højere på alle belastningsmål, end de med færre sygedage. Desuden 

havde de med 2-4 sygedage højere negativ affektivitet, samt undgåelses- og 

vagtsomhedssymptomer, end de med 1 sygedag. Endelig scorede de med 

kun 1 sygedag, signifikant lavere på afhængighedsdimensionen af RAAS, 

end de to andre grupper. 

Økonomiske tab 

Ifølge en post hoc Tukey B analyse oplevede de, der led økonomisk tab 

imellem 12.000 og 35.000 kr., signifikant mindre social støtte, end de der 

mistede mindre beløb. De, der led det største økonomiske tab (40.000 - 

2.200.000 kr.), var mere angste og havde højere GHQ total score, end de 

der mistede mindre end 10.000 kr. Desuden havde de højere negativ affek-

tivitet, flere undgåelses- og vagtsomhedssymptomer og højere total score 

på både TSC og HTQ. Desuden oplevede de oftere, end de der ikke led no-
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get økonomisk tab, at de ikke havde nogen kontrol over, hvad der skete 

dem. Variansanalysen viste imidlertid også en signifikant forskel på GHQ 

social dysfunktion skalaen, idet de, der mistede imellem 2.000 og 10.000, 

havde den højeste score, og de der ikke led økonomiske tab havde den la-

veste score. Mht. dissociationssymptomer var der en positiv association 

imellem tabets størrelse og symptomer. 

Større livsbegivenheder indenfor de sidste 6 måneder (ikke i tabel 20) 

Der var ingen signifikante sammenhænge. 

Antal tidligere traumatiske begivenheder  

De, der tidligere har oplevet tre eller flere traumatiske begivenheder, er 

signifikant mere angste, end de der ikke før eller kun en enkelt gang har 

oplevet en traumatiserende begivenhed. Også de, som har været traumatise-

ret to gange før, er mere angste, end de der aldrig før har oplevet en trau-

matisk begivenhed. Gruppen med det højeste antal tidligere oplevede trau-

mer er mere deprimeret, har flere mestringsvanskeligheder, højere GHQ 

total score og flere dissociative symptomer, end de der ikke tidligere har 

oplevet en traumatisk begivenhed. De scorer også signifikant højere mht. 

negativ affektivitet, somatisering, TSC total score, invaderende symptomer, 

undgåelsessymptomer, vagtsomhedssymptomer og HTQ total score, end de 

med et lavere antal tidligere traumer. Gruppen med et eller to tidligere 

traumer adskiller sig mht. negativ affektivitet og TSC totalscore fra de, som 

ikke før har oplevet traumatiserende begivenhed, mens de med 2 tidligere 

traumatiserende begivenheder har signifikant flere somatiseringssympto-

mer, end de der ingen tidligere traumer havde. Kort sagt, et højt antal tidli-

gere traumer er forbundet med næsten alle belastningsmål.  
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Funktionsbesvær 

Deltagere, som oplevede funktionsbesvær som følge af katastrofen, havde 

signifikant større belastningsgrad på alle mål, end de der ikke oplevede 

funktionsbesvær. Desuden oplevede de mindre social støtte, var mere af-

hængige og ængstelige i deres tilknytning til andre, havde lavere selvfølelse 

og følte, at de ikke havde nogen kontrol over, hvad der skete dem. 

 I dette afsnit er betydningen af en række enkeltstående faktorer blevet un-

dersøgt vha. variansanalyse. De forventninger, som knytter sig til disse ri-

sikofaktorer, udfra teori og især tidligere undersøgelser indenfor området, 

er generelt set blevet bekræftet. 

 

Regressionsanalyse 

Regressionsanalyse – 1. trin 

I afsnittet her vil vi gennemføre en mere omfattende form for analyse, reg-

ressionsanalyse (tabel 21-31 er placeret i bilag 4), hvor grupper af faktorer 

bliver undersøgt samtidig, idet vi på den måde kan få et billede af deres re-

lative betydning. Selvom en faktor i variansanalysen viste sig at have en vis 

betydning for udvikling af psykiske symptomer, kan denne betydning vise 

sig at være minimal, når vi samtidig inddrager andre faktorer. 

I tabel 21 ses, at køn (det at være kvinde) er forbundet med et højt symp-

tomniveau på alle tre mål: HTQ, GHQ og TSC. Civilstand (det at være en-

lig) er forbundet med en højere GHQ-score, men ikke med traumatise-

ringsgrad (HTQ) eller negativ affektivitet og somatisering (de to faktorer i 

TSC). Det mål i tabellen, der hedder ”adjusted R2”, er et udtryk for, hvor 
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stor en del af variansen denne gruppe kan forklare. Alle demografiske fak-

torer i tabel 21 kan således forklare/forudsige 7 % af den samlede varians i 

HTQ-total. 

I tabel 22 ses, at de peritraumatiske faktorer forklarer dobbelt så meget som 

de demografiske faktorer i tabel 21 – mest i de to mål, som måler traumati-

sering, negativ affektivitet og somatisering og mindst i forhold til GHQ, 

som beskriver den mere almene psykiske tilstand. 

Den tid, hvor familien er adskilt og tiden før hjemvenden har ingen forkla-

ringsværdi i forhold til de trebelastningsmål, mens alle de øvrige faktorer 

bidrager til at forklare variationen. Stærkest er faktoren oplevet livsfare, 

subsidiært er andre i livsfare, kvæstelser, hjemmets nærhed til fabrikken og 

deltagelse i redningsarbejdet ligeledes signifikante faktorer. 

Af tabel 23 fremgår det, at tre af de fire faktorer, som er medtaget som for-

skellige former for ressourcetab, spiller en rolle for HTQ og TSC, mens 

betydningen af skade på hus i denne analyse reduceres/underordnes betyd-

ningen af oplevet funktionsbesvær, antal sygedage og økonomiske tab. 

Som helhed er betydningen af ressourcetab på linje med betydningen af de 

peritraumatiske faktorer for HTQ og TSC’s vedkommende, men meget 

større for GHQ’s vedkommende, hvilket passer godt overens med indhol-

det i dette skema, som bedre reflekterer ressourcetab. 

Antallet af tidligere traumer spiller en mindre, men klar rolle i forhold til 

alle tre afhængige belastningsmål (tabel 24). 

Tabel 25 viser, at kontakt til forsikringsselskabet, tillid til myndighedernes 

vurdering og utryghed samlet spiller en lige stor rolle for alle tre afhæn-

gighedsmål. 
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Tabel 26 drejer sig om betydningen af forskellige elementer af social støtte. 

Vanskelighed ved at udtrykke følelser og tanker, omfang af modtaget sym-

pati og oplevelsen af at føle sig svigtet bidrager meget til at forklare de af-

hængige variable. Det samme gør det at have modtaget praktisk hjælp for 

HTQ’s vedkommende, mens lav generel tilfredshed bidrager betydeligt til 

GHQ-totalscoren. Samlet set har social støtte samme betydning, som grup-

pen af tabsfaktorer. 

Tabel 27 beskriver forklaringsværdien af lav selvfølelse og ekstern kontrol-

lokus, der som gruppe betragtet har en meget stor forklaringsværdi. 

Tabel 28 viser, at et sikkert tilknytningsmønster virker som en beskyttelses-

faktor i forhold til alle tre belastningsmål. 

Regressionsanalyse –2. trin 

De forudgående analyser har undersøgt forklaringsværdien af bestemte 

grupper af faktorer ift de tre belastningsmål. I dette afsnit vil vi gå et skridt 

videre og undersøge de stærkeste variable fra hver gruppe i en samlet af-

vejning af faktorer. Det vil ske i en såkaldt hierarkisk lineær regressions-

analyse, hvor vi på forhånd gør os antagelser om rækkefølgen for de fakto-

rer, der skal ind i modellen. Det er naturligt at placere de ældste og mindst 

påvirkelige faktorer først: 1) Demografi,  2) Tilknytningsmønstre, og 3) 

Tidlige traumer, som alle foreligger før katastrofen. Herefter kommer 4) de 

peritraumatiske faktorer, som naturligt efterfølges af 5) forskellige former 

for tab, der opstod pga. katastrofen. 6) Social støtte udløses af katastrofen 

og er sandsynligvis afhængig af  7) personlige faktorer, såsom selvværd og 

kontrollokus. Disse personlige faktorer påvirkes sandsynligvis også af ta-

bene og den oplevede sociale støtte. Sidst inddrages 8) forskellige holdnin-
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ger og oplevelser af forholdet til forskellige instanser, som antages at være 

en følge af samspillet mellem en række af de forudgående faktorer. 

I den hierarkiske analyse er placeringen vigtig, idet det bliver sværere og 

sværere at komme ind i modellen, jo flere faktorer denne indeholder, fordi 

de forudgående faktorer allerede har forklaret en del af variationen i belast-

ningsmålet (den afhængige faktor), som bliver forklaret/kan forudsiges i et 

vist omfang. I tabellerne 29-31 (se bilag 4) vises resultaterne for HTQ, 

GHQ og TSC totalmålene, idet svage faktorer (dvs. faktorer, som allerede 

ved udførelsen af det efterfølgende eller de to efterfølgende analysetrin 

presses ud fordi ikke længere er signifikante) er udeladt for overskuelighe-

dens skyld. Enkelte af de medtagne faktorer mister til sidst også deres sig-

nifikansniveau på .05, men det sker efter et stort antal andre faktorer er 

inddraget i modellen. Disse faktorer er alligevel relativt robuste. 

Analysen resulterer i en F-ratio værdi, der danner udgangspunkt for at be-

stemme signifikansniveauet for modellen på de forskellige analysetrin. An-

tal frihedsgrader beskrives med forkortelsen df, som fortæller hvor mange 

faktorer og personer (ex: 1,413 = én faktor og 413 personer), der indgår i 

modellen på hvert analysetrin. Adjusted R² er et udtryk for hvor meget mo-

dellen kan forklare af variationen i den afhængige variabel, mens R²ch (= 

change) beskriver tilvæksten i forklaringsværdi med det nye analysetrin. P-

værdien længst til højre angiver signifikansniveauet for analysetrinnet, 

mens kolonnen længst til venstre (β = beta) angiver den relative styrke af 

den enkelte faktor på det pågældende analysetrin, mens p-værdien i kolon-

ne 2 fortæller om den enkelte faktor er signifikant. 

Samlet for de tre analyser kan man fremhæve, at mellem 40 og 47% af den 

foreliggende variation kan forklares af de opstillede modeller og at de fleste 

af de medtagne faktorer bidrager til alle tre mål. 



 121

Oplevet livsfare og funktionsvanskeligheder bidrager meget til at forklare 

traumatiseringsgraden (tabel 29), mens ekstern kontrollokus, andres livsfa-

re og påvirkning af kontakt med forsikringsselskabet ikke spiller en rolle. 

Det at være kvinde er en betydningsfuld risikofaktor på linje med et usik-

kert tilknytningsmønster og mangel på social støtte. Antallet af tidligere 

traumer og lav selvfølelse bidrager også men i mindre grad som risikofak-

torer. 

GHQ (tabel 30) adskiller sig fra HTQ ved, at funktionsbesvær og lav selv-

følelse forklarer omkring halvdelen af den samlede variation, ved at være 

mindre kønsafhængig, ved at oplevet livsfare spiller en mindre rolle og ved 

at ekstern kontrollokus spiller en rolle. Den betydning som oplevet livsfare 

har i analysen, reduceres, når social støtte introduceres i analysen, ligesom 

betydning af manglende udtryk af følelser formindskes væsentlig, når per-

sonlige faktorer som selvfølelse og ekstern kontrollokus inddrages. GHQ 

består i modsætning til de to andre skalaer af mange udsagn om oplevet 

generelt funktionsniveau på en række områder, hvor de andre skalaer un-

dersøger forekomsten af mere specifikke oplevelser og kropslige tegn (spe-

cielt TSC). 

Analysen viser, at der er mange lighedspunkter mellem TSC og HTQ i for-

klaringsfaktorer (tabel 31). De vigtigste forskelle ser ud til at være, at tidli-

gere traumer spiller en noget større rolle ved TSC og at oplevelsen af an-

dres livsfare er et væsentligt aspekt, som ikke betyder noget ved de to andre 

skalaer. Til gengæld betyder social støtte mindre for TSC end ved HTQ. 

TSC belyser negativ affektivitet og somatisering, som ses som personlig-

hedstræk, der er følgen af længerevarende negative påvirkninger fra trau-

mer, sociale relationer eller livsomstændigheder. 
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Overordnet set støtter analyserne de teorier og tidligere undersøgelser, der 

har fremhævet betydning af 1) peritraumatiske forhold, 2) ressourcebeva-

relse, her repræsenteret ved oplevet funktionsvanskeligheder, som er en 

langt stærkere faktor end direkte materielle tab og 3) social ’nedslidning’ i 

form af oplevet svigt og manglende udtryksevne. Som i en række tidligere 

undersøgelser ser vi også, at kvinder er meget mere udsatte end mænd og at 

antallet af tidligere traumer er en belastningsfaktor. En sikker tilknytnings-

stil, en god selvfølelse og et internt kontrollokus fungerer som stødpuder i 

forhold til psykiske belastninger efter en katastrofe. Samspillet med andre 

instanser, in casu forsikringsselskaber, kan selvstændigt bidrage til psykisk 

belastninger. 

Mens vi med den ene hånd kan pege på forklaringsfaktorer, kan vimed den 

anden hånd samtidig pege på noget, der er nok så vigtigt: at en lang række 

forhold ikke har nogen væsentlig betydning, nemlig alle de undersøgte fak-

torer, som ikke kunne ’stå distancen’ i den afsluttende analyse. Herved bi-

drager undersøgelsen til en erfaringsopsamling, som kan betyde, at bestem-

te myter om hvilke faktorer, der er særligt afgørende for udvikling af psyki-

ske forstyrrelser, må aflives, og at behandlere og hjælpere kan koncentrere 

sig om de forhold, som er centrale for at genvinde en psykisk balance. 

Samtidig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at analyserne ’kun’ forklarer 

knap halvdelen af den forekomne variation, hvilket vil sige, at der stadig er 

mange andre forhold (eksempelvis mestringsstrategier, personlighedspsy-

kologiske forhold, fysiologiske forhold), som ikke er undersøgt her, som 

kunne have en betydning. 
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Sammenfatning 

Fyrværkeribranden i Seest er den voldsomste katastrofe i et dansk lokalom-

råde siden anden verdenskrig. Pga. politiets evakuering blev ingen beboere 

dræbt, og relativt få blev kvæstet. De materielle ødelæggelser var til gen-

gæld omfattende, og et stort antal beboere har i lang tid måttet indrette sig 

andetsteds, fordi deres eget hus var ødelagt. 

Rapporten beskriver de psykologiske følgevirkninger af katastrofen godt 

tre måneder efter eksplosionen på et tidspunkt, hvor mange af beboerne 

endnu ikke havde overblik over, hvordan forsikringssagens udfald, repara-

tionsarbejdet og genopbygningen af deres hjem ville forløbe. I kølvandet på 

en katastrofe er de berørte nødt til at tage stilling til mange materielle og 

sociale følgevirkninger. Disse følgevirkninger kan være lige så belastende 

som selve katastrofen og strække sig over meget lang tid. Mange myndig-

heder og instanser har været involveret i katastrofearbejdet og genopbyg-

ningen og har ydet forskellige former for praktisk og psykologisk hjælp. Da 

katastrofer i sagens natur er sjældne og voldsomme begivenheder, er det 

nødvendigt med et vist mål af improvisation, hvilket er en udfordring for 

etablerede systemer, som oftest arbejder bureaukratisk udfra regelsæt og 

etablerede rutiner. 

I forhold til den beskrevne model (s. 7-8) for traumatiseringsprocessen har 

opgaven været at identificere de ressourcer og sårbarhedsfaktorer, som har 

haft betydning for den psykologiske tilpasning efter katastrofen. Mens va-

riansanalysen udpegede et større antal sårbarheds- og ressourcefaktorer, 

viste den efterfølgende regressionsanalyse, at et mindre antal (8-11) fakto-

rer kunne forklare den variation, der var til stede i de forskellige mål for 

psykologisk belastning. 
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Tidligere forskning har vist, at kvinder er dobbelt så udsatte for at få PTSD 

som mænd. Vi finder også her, at kvinder er mere udsatte end mænd, me-

nandre demografiske faktorer (alder, antal, børn, civilstand og arbejdssta-

tus) ikke spillede nogen større rolle for den psykologiske tilpasning. 

Nyere forskning har fundet, at tilknytningsmønstre, som dannes meget tid-

ligt i livet, har betydning for, hvordan man klarer belastningen. Vi fandt, at 

et sikkert tilknytningsmønster fungerede som en ressource, men vi fandt 

også, at de tre former for usikker tilknytning ikke optrådte som specifikke 

risikofaktorer. 

Antallet af tidligere oplevede traumatiske hændelser var som forventet en 

sårbarhedsfaktor. Nogle mennesker forestiller sig, at man bliver stærkere i 

kraft af at have gennemlevet negative begivenheder. Det er sandsynligvis 

rigtigt, hvis en række betingelser er opfyldt. Men her og i al almindelighed 

ser det ud til, at tidligere traumer belaster én og medfører, at man har færre 

ressourcer til rådighed til at tilpasse sig den nye livssituation. 

Det er ikke uventet, at mange af beboerne oplevede eksplosionerne/det sto-

re brag (som både medførte stor uvished og tanker om mange døde/at byde-

len var ødelagt), som noget af det værste. Det betød meget for beboerne at 

konstatere, at familien var kommet ud i tide og ligeledes at få kontakt med 

hinanden efter det store brag.  

Variansanalysen bekræftede, at en række situationsfaktorer under og lige 

efter katastrofen (såkaldte peritraumatiske faktorer) havde stor betydning 

for den oplevede belastning: Oplevelsen af livsfare (egen og andres), kort 

afstand mellem hjem og fabrik, kvæstelser (egne og andres) samt deltagelse 

i hjælpearbejdet var alle risikofaktorer. Den efterfølgende regressionsana-
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lyse pegede imidlertid på, at oplevet livsfare var langt den mest betydnings-

fulde af de peritraumatiske faktorer. 

Mange giver udtryk for, at de blev overrasket over hvor svært det var at 

være evakueret i et ukendt tidsrum, og undvære hjemmets trygge base. 

Endnu flere giver udtryk for, at de var meget belastet af uvidenhed om hu-

sets tilstand. Næsten samstemmende giver beboerne udtryk for, hvor meget 

det betød for dem, at komme hjem og konstatere, hvilken tilstand huset var 

i. Det var ikke primært dét, at konstatere at huset var uskadt, som blev op-

levet som betydningsfuldt, for mange vidste eller forestillede sig at huset 

var skadet. Beboerne havde tydeligvis nedsat deres forventningsniveau, 

således at det i stedet var betydningsfuldt at konstatere om huset var ’bebo-

eligt’ eller ’ikke særligt skadet.’ 

De forskelligartede tabsfaktorer (antal sygedage, økonomiske tab, skade på 

hus, funktionsbesvær i dagligdagen pga. katastrofen) spillede under ét en 

stor rolle for tilpasningen, svarende til den betydning de tillægges indenfor 

ressourcebevaringsmodellen (se s. 26). Interessant er det, at den psykologi-

ske oplevelse af oplevet besvær med at fungere i dagligdagen pga. katastro-

fen er langt den stærkeste af disse faktorer, når det drejer sig om at forklare 

symptomudvikling i regressionsanalyserne. Dette er en vigtig pointe i for-

hold til forebyggende og afhjælpende intervention: hvis det er muligt at 

løse praktiske problemer eller at ændre oplevelsen af dem, vil det have en 

stor betydning mht. at reducere de psykologiske problemer. Mange prøvede 

således også at se katastrofen og dens konsekvenser i et positivt lys ved at 

glæde sig over, at der trods alt ikke var flere som kom til skade/mistede 

livet. 

Beboerne giver samstemmende udtryk for at social støt-

te/fællesskab/sammenhold betyder meget for dem. Social støtte er nødven-
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dig for at fungere både i dagligdagen og efter katastrofer. Tidligere forsk-

ning har vist, at den dynamik, som findes ifm. social støtte, er meget kom-

pleks. De fleste af os forventer at blive støttet, når vi har vanskeligheder, 

men den støtte, vi modtager fra vore nærmeste, har karakter af at være no-

get selvfølgeligt og ser ikke ud til at have nogen specifik afhjælpende ef-

fekt i forhold til de problemer, der er opstået fx efter en katastrofe. Hjælp 

fra andre knap så nærtstående (venner, bekendte, naboer), som derfor må-

ske er mindre selvfølgelig, synes derimod at have en mere specifik afhjæl-

pende effekt. Men hvis den forventede hjælp udebliver, hvilket viser sig i 

form af at føle sig svigtet, har dette til gengæld en betydelig negativ effekt. 

Dette demonstreres tydeligt i analyserne fra denne undersøgelse, hvor også 

manglende evne til eller mulighed for at udtrykke følelser og tanker havde 

en lige så stor negativ effekt som oplevelsen af svigt.  

Fravær af udtryk for følelser og tanker kan ses som en personlighedsmæs-

sig variabel, men det er nok rigtigere i mange tilfælde at opfatte det som 

resultat af en social dynamik. I mange tilfælde er en nærliggende mulighed, 

at hensyntagen til de nærmeste og det sociale netværk i det hele taget af-

holder mennesker fra at belaste andre, som måske selv har det svært, med 

ens egne tanker og følelser, der måske kunne belaste dem yderligere.  

Selvfølelse og oplevelsen af kontrol viste sig som forventet også at have en 

væsentlig betydning for tilpasningen. Selvfølelse fungerede som en væsent-

lig beskyttelsesfaktor, mens oplevelsen af, at man ikke har nogen kontrol 

over hvad der sker for én, var en risikofaktor. Sidstnævnte konstatering 

gjaldt dog overraskende nok ikke for graden af traumatisering; en forkla-

ring herpå kunne være en udbredet opfattelse af eksplosionen som noget, 

der under alle omstændigheder var udenfor beboernes kontrol. Betydningen 

af manglende egenkontrol var stærkere end den oplevede selvfølelse i for-
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hold til generel psykisk belastning, hvilket måske afspejler en gennemgå-

ende følelse af ikke at have indflydelse på, hvad der sker for én. 

Blandt de tre undersøgte vurderinger af tillid til myndighederne og påvirk-

ning af kontakt med forsikringsselskabet samt oplevelsen af tryghed, var de 

to sidstnævnte af størst betydning. I den afsluttende analyse var kun på-

virkning af kontakt med forsikringsselskabet af væsentlig betydning for den 

generelle udvikling af symptomer, men ikke for graden af traumatisering i 

form af PTSD.  

Undersøgelsen viser, at 40% af beboerne lider af PTSD eller subklinisk 

PTSD (hhv. 13% og 27%). Beboerne i Seest var 13 gange mere belastede 

udfra antallet af PTSD tilfælde og 10 gange mere udfra antallet af subkli-

niske tilfælde end kontrolgruppen fra Bramdrupdam. Analysen af de under-

søgte sårbarheds- og ressourcefaktorer kan samlet set siges at være i over-

ensstemmelse med en lang række andre fund fra tilsvarende undersøgelser 

af psykologiske følgevirkninger efter katastrofer.  

Når man anvender General Health Questionnaire som målestok for den ge-

nerelle psykiske belastning, er forskellen mellem de to [by-] områder Seest 

og Bramdrupdam 5:1 (hhv. 35% og 7%). 

Når man sammenligner Seest-beboerne med ofre fra andre katastrofer, er 

belastningsniveauet af tilnærmelsesvis samme størrelsesorden, idet det dog 

som nævnt i de indledende afsnit er meget vanskeligt at lave præcise sam-

menligninger mellem forskellige lokaliteter, samfund, grad af ødelæggelse 

osv. 

Selvom ødelæggelserne var voldsomme i nærheden af fabrikken, har det 

omgivende samfund bevaret sin infrastruktur og sine institutioner intakt og 

været i stand til at yde mange former for hjælp – i form af redningsarbejde, 
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evakuering, kommunikation (herunder lokalpresse og en meget velfunge-

rende kommunal hjemmeside), behandling og genopbygning. Gennemgå-

ende har der været en høj grad af tilfredshed med denne kollektive indsats. 

Tilsvarende har mange beboere fortalt om det positive sammenhold og den 

hjælpsomhed, der opstod blandt beboerne.  

På ét område, nemlig kontakten til forsikringsselskaberne og deres vurde-

ring af ødelæggelserne har der været en betydelig utilfredshed hos en del 

beboere – og disse frustrationer har haft en betydelig målbar effekt på den 

samlede oplevede belastning. Lang tids økonomisk usikkerhed samt tov-

trækkeri med et selskab kan forståelig nok være en stor belastning, fordi 

alle, hvis hjem var blevet ødelagt, naturligt nok hurtigst muligt ønsker at få 

afklaret den forsikringsmæssige situation og en retfærdig behandling, hvil-

ket for beboerne i første omgang synes at være et mål i sig selv, men også 

et middel til at komme videre til næste fase med udbedring af ska-

der/genopførelse af huset og endelig derefter genoptage noget, der minder 

om den tilværelse, de tidligere havde. 

En langvarig, midlertidig bosættelse med de krav, det stiller til at fungere 

personligt og som familie, kan antages at have psykiske konsekvenser, som 

med tiden måske kan overskygge de umiddelbare virkninger af katastrofen.  

Ordet krise stammer fra græsk og betyder vendepunkt; det blev oprindeligt 

brugt i forbindelse med livstruende sygdom og betegner den kritiske til-

stand, hvor sygdommen enten forværres eller bedringen indtræffer. Vi 

fandt, at godt en tredjedel af beboerne tre måneder efter katastrofen på for-

skellig vis led under de psykiske følgevirkninger. I en opfølgende undersø-

gelse er det hensigten at se på, hvordan beboerne har klaret sig i løbet af de 

næste tolv måneder. 
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