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Vold var strafbart. Mænds vold mod kvinder var også strafbart. 

Ikke desto mindre viser Husspektakler og vold mod kvinder 

1945-1970, at politiet sjældent indledte en efterforskning. I ste-

det blev sagerne typisk kategoriseret som husspektakler – som 

ægteskabelige stridigheder. Og dernæst arkiveret og glemt.

Mette Fransiska M. Seidelin har gennemgået mere end 500 

husspektakelsager fra Odense Politi og (i mindre omfang) fra 

Københavns Politi.

”Da jeg gik i gang med den historiske undersøgelse, ledte 

jeg først efter sager om vold mod kvinder i Kriminalpolitiets 

arkiv. Der tog jeg fejl. Jeg fandt dem i Ordenspolitiets arkiv. 

Blandt klager over løse hunde og uvorne unger. Her lå de som  

’spektakler’ inden for hjemmets fire vægge.”

I bogen bliver sagerne anvendt til at blive klogere ikke bare 

på politiets indsats, men også på samfundets køns- og  

familienormer, der hang som et tykt, kulturelt bagtæppe bag 

mandens og kvindens forklaringer på volden. Og bag politiets 

håndtering af sagerne.

Normerne bidrog til, at det voldelige familieliv blev fortolket som 

en følelsesfuld arena med fejl på begge sider. Ikke som mænds 

magtmisbrug. Ikke som overfald, medmindre volden havde 

været særligt grov eller livstruende. Sagerne blev i stedet frem-

stillet som banale, hverdagsagtige og håbløse: som udtryk for 

ulykkelige ægteskaber, hvor politiets vigtigste opgave i mødet 

med familierne var fredsstiftelse.

Meget er sket siden dengang. Vold mod kvinder er kommet på 

den offentlige og politiske dagsorden – også internt i politiet. 

Og husspektakelbegrebet? På trods af alle de gode intentioner 

dukker det stadig op som synonym for vold i hjemmet. 

OM FORFATTEREN
Mette Fransiska M. Seidelin er arkivar og seniorforsker ved  

Rigsarkivet. Ideen til bogen fik hun under sine tidligere studier af 

seksuelle overgreb mod børn i hjemmet, hvor hun ud over den 

seksuelle vold så spredte glimt af en hverdag med fysisk vold. 

Forfatterens interesse for emnet vold mod kvinder har også rød-

der i hendes egen familiehistorie. 
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