
“for det første er det intetsteds foreskrevet at det ægteskabelige sam-
livs eneste formaal er at frembringe nye væsner, men samlivet har
endvidere ogsaa det formaal at være en kilde til nydelse for begge
køn, gennem hvilken de to Ægtefæller skal knyttes til hinanden og
finde lykken i at omfavne hinanden”.1

Dette er budskabet i seksualoplysningsbogen Menneskets Kønsliv,
som udkom på dansk i 1919. før seksualundervisning blev
lovpligtig i folkeskolen i 1970,2 var det blandt andet i bøger

som denne, at mennesker kunne finde svar på spørgsmål om seksualitet.
De populærvidenskabelige oplysningsbøger indeholder voldsomme ad-
varsler om psykiske og fysiske konsekvenser af uønskede seksuelle hand-
linger, som eksempelvis onani. Disse beskrivelser kan nemt føre til en
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forståelse af datidens seksualmoral som udelukkende restriktiv og for-
dømmende. ved at fokusere på fremstillingen af det normale, bliver
det dog tydeligt at seksuelt begær og nydelse, inden for visse rammer, i
høj grad blev idealiseret.

i denne artikel undersøger jeg hvordan det normale seksualliv blev
defineret, i oplysningslitteratur henvendt til henholdsvis middelklassen
og arbejderklassen. mens det første kapitel omhandler hvordan fore-
stillinger om naturlighed og sundhed var knyttet til idéer om hvad der
udgjorde det legitime seksualliv, udfolder andet kapitel hvordan klasse
og politisk overbevisning kom til syne. klasseaspektet viser sig gen-
nemgående ved en afgrænsning af dem og os, og giver et indblik i hvor-
dan seksualitet blev knyttet til klassetilhørsforhold og forskellige op-
fattelser af det ideelle samfund. De følgende kapitler omhandler den
legitime seksuelle nydelse, og beskæftiger sig med italesættelser af klitoris
og dens funktion, samt hvornår og hvorfor seksuel nydelse ifølge for-
fatterne, var en del af det seksuelle samliv. Herefter beskæftiger jeg mig
med oplysning om prævention, og diskuterer hvorvidt forfatterne legi-
timerede anvendelsen af midler og metoder til børnebegrænsning. Be-
svarelse af dette spørgsmål, kaster yderligere lys over i hvilken udstræk-
ning ikke-reproduktive mål med samlejet blev prioriteret.

ved at udfolde, hvordan nydelse indgik som argument for at føre
det, som forfatterne mente, var den rigtige seksualpraksis, er ønsket at
udvide forståelsen af datidens seksuelle normer.

Undersøgelsens grundlag

artiklen bygger til dels på mit speciale hvori jeg undersøgte rammerne
for det normale seksualliv som det blev formidlet i populærvidenska-
belige seksualoplysende bøger, udgivet på dansk i årene 1900-1901
samt 1919-1920.3 Dette kildemateriale består af 11 oplysningsbøger,
der videreformidlede generel viden om seksuallivet.4 Da mit ønske var
at undersøge, hvilken information der var tilgængelig i perioden, er
genudgivelser medtaget, ligesom flere af bøgerne er oversættelser af
tidligere udenlandske udgivelser. nogle af forfatterne var læger, mens
flere af bøgerne blev udgivet anonymt. Disse 11 bøger var henvendt til
middelklassen. Dette viser sig dels ved en til tider voldsom afstandtagen
til de fattige, dels gennem en antagelse i bøgerne om, at læserne levede
et liv der ikke var inden for rækkevidde af arbejderne. Hvor Mandens
Sexualliv af den danske læge svend lomholt, er skrevet på baggrund af
foredrag til mandlige studerende på københavns universitet,5 er det i
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hovedparten af litteraturen mere subtilt hvem der skrives til. i Kvindens
Kønshygieine ses det eksempelvis at målgruppen ikke er arbejderklassen,
idet der rådes til, at gravide kvinder bør få serveret frokost på sengen,
og indtage kød og vin.6 Det er kendetegnende for indholdet i disse 11
bøger, at der ikke blev argumenteret for nogen større omvæltning af
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strukturer i samfundet, og denne litteratur placerede sig derfor i den
mere konservative del af de seksualpolitiske strømninger i datiden.

med ønsket om, også at få et indblik i samfundskritisk oplysning
henvendt til arbejderklassen, er kildematerialet suppleret med seksual-
oplysningsbogen Arbejderne og Børneflokken, udgivet i 1911 af den re-
volutionære syndikalist Christian Christensen. Han var født i 1882,
og opvokset i en fattig arbejderfamilie som den ældste i en stor søsken-
deflok på nørrebro i københavn.7 Christensen argumenterede for at
formindske børneantallet i arbejderklassen som et led i klassekampen.8

Han gav velbesøgte foredrag om emnet,9 og i 1921 var der efter flere
genudgivelser solgt 12.500 eksemplarer af bogen.10 Arbejderne og Bør-
neflokken skiller sig ud fra resten af den samtidige oplysningslitteratur,
ved at være skrevet af en arbejder, til arbejderklassen, og er særlig be-
tydningsfuld i kraft af den udbredelse Christensens budskab fik. Bogen
kan ikke siges at være repræsentativ for arbejderklassen som helhed og
hans ligefremme opfordring til børnebegrænsning var også radikal for
mange socialdemokrater.11 Arbejderne og Børneflokken giver derimod et
indblik i, hvordan fremstillingen af det normale seksualliv tog sig ud
fra et revolutionært perspektiv, og i hvordan Christensen som syndikalist
og arbejder italesatte køn, klasse og seksualitet.

Den nødvendige oplysning om sund, naturlig seksualpraksis

“forbuden frugt smager bedst, og da skolen kun udleverer den dy-
riske side af kønsforholdet, løber talen om denne fra mund til
mund uden kontrol og vejledning. Paa disse mørke, skumle stier
søles den ned i raahed og følger med uvidenheden ud i vildfarel-
sen”.12

således forklarede Christensen at Arbejderne og Børneflokken ville lede
mennesker sikkert igennem farerne ved seksuallivet. Det var sympto-
matisk i oplysningslitteraturen, at bøgernes seriøsitet blev understreget
gennem en beskrivelse af oplysningen som vejen til sund seksualprak-
sis.13 såkaldte utugtige skrifter var ulovlige, og der var derfor god grund
til at holde tungen lige i munden. Det var essentielt for forfatterne og
udgiverne, at fremstå som seriøse, og gøre det klart at indholdet ikke
var ment som seksuelt ophidsende. seksualoplysningslitteraturen er i
sig selv vidnesbyrd om, at det var muligt at videreformidle information
om seksuelle emner, men de viser også at det var vigtigt at tage visse
forholdsregler. udover at understrege bogens lødighed, forsvarede for-
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fatterne og udgiverne deres respektabilitet ved at fokusere på helbreds-
mæssige konsekvenser ved seksuelle praksisser. De formulerede sig i
vendinger, der gav indtryk af at bogen handlede mere om en generel
sund livsstil end om begær og seksualpraksis.

naturen tjente i seksualoplysningsbøgerne som forklaringsmodel
for den menneskelige seksualitets udformning. mennesket oplevede et
seksuelt begær, fordi det var naturens vilje, at mennesket skulle forplante
sig, og den legitime seksualpraksis var sund, i kraft af at den var naturlig.
etnolog signe mellemgaard har i Kroppens Natur, argumenteret for, at
sundhed i løbet af 1800-tallet i stigende grad blev brugt som et tilsyne-
ladende værdineutralt argument, men at fortolkningen af naturlighed
viser forståelser af krop, sundhed og det gode liv. at sundheden for det
enkelte menneske og samfundet som helhed var gennemgående i argu-
mentationen i oplysningslitteraturen, kan derfor ses som en del af en
bredere tendens.

Den rigtige seksualpraksis blev knyttet til et godt helbred, mens
den forkerte tværtimod kunne føre til en tidlig død – eller blot sygdom
og ulykke. man mente, at kroppen havde en vis mængde resurser som
var nøje afmålt, og at disse resurser blev brugt ved seksuelle handlinger.
Derfor var det problematisk hvis individet handlede for meget eller for
lidt på sit begær. i Kvinden som Ung blev det formuleret: “Harmoniens
almindelige lov kræver maadeholdent Brug af alle legemets organer”.14

rådet var, at kontrollere sit begær og holde sine seksuelle udfoldelser
inden for en vis grænse. Det var ikke uden konsekvenser at misbruge
resurserne. i Menneskets Kønsliv blev det forklaret:

“ganske vist har naturen udstyret kønsakten med en berusende fø-
lelse af vellyst for at ægge mennesket til at opretholde sin slægt, og
for at give, særlig kvinden, en slags erstatning for de svære ofre, der
for hendes vedkommende følger efter akten; men naturen har sam-
tidig sat en bestemt grænse for vellysten, og den, der overskrider
denne grænse, bliver haardt straffet”.15

På grund af denne fare, var det et centralt spørgsmål, hvor ofte menne-
sket burde have sex. Det blev diskuteret hvorvidt to samlejer per uge
måtte betragtes som det maksimale antal, men der var bred enighed
om, at det kom an på den enkeltes fysik og generelle helbred.16 Det var
dermed op til individet at tage ansvar for at mærke efter, hvornår græn-
sen var nået, og gennem selvbeherskelse forvalte begæret ansvarligt.
Christensen havde ikke samme fokus på værdien af selvbeherskelse
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som der var i de resterende, men han mente også at der var en grænse
for, hvor ofte seksuallivet burde dyrke.17 Bekymringen for overforbrug
optog forfatterne, da de betragtede begær som en normal drift og der-
med også en generel udfordring at tøjle.18 nogle af forfatterne gav
udtryk for, at det kun var middelklassens individer man kunne forvente
selvbeherskelse fra. Det følgende omhandler, hvordan klassetilhørsfor-
hold knyttede sig til beskrivelserne af det normale seksualliv.

Vores og deres seksualliv; klasseskel og identitet

forskellene mellem klasserne bliver i hovedparten af oplysningslittera-
turen italesat ved en manifestation af, at de andre har en anden seksu-
alpraksis end os. flere i forskningsfeltet har peget på, at der var forskel
på, hvilken praksis der var acceptabel i henholdsvis arbejderklassen og
middelklassen, både på landet og i byen. Historiker tinne vammen
har i Rent og Urent udgivet i 1986, argumenteret for, at der omkring
1900, var et kultursammenstød mellem byens tjenestepigers mere to-
lerante indstilling til førægteskabelig sex, og det, der blev betragtet
som legitimt i borgerskabet.19 Bodil k. Hansen ser en lignende splittelse
mellem klasserne på landet, i forståelsen af, hvilken seksuel praksis der
var acceptabel.20 Hun beskriver i Familie- og arbejdsliv på landet 1870-
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1900 fra 2006, hvordan nogle præster i slutningen af 1800-tallet havde
oplevet at få svaret “vor stand ser ikke på den ting, som De ser på den”,
under forsøg på at forklare landets fattige unge det utilstedelige ved at
have samleje inden ægteskab.21 Hansen ser også en splittelse mellem
generationer, hvor gårdmandsbørnene lagde afstand til deres forældres
accept af før-ægteskabelig sex, og hun mener at den nye asketiske
tilgang til sex var knyttet til værdien af selvbeherskelse i byen.22 Histor-
iker karin lützen har i Byen Tæmmes fra 1998, på lignende vis argu-
menteret for, at middelklassen i københavn fra starten af 1800-tallet,
distancerede sig fra arbejderklassen ved at opføre sig behersket.23

skildringer af de andre tjente til at understrege hvilken praksis der
var uacceptabel, samtidig med at opdelingerne i dem/os, distancerede
middelklassen og arbejderklassen fra hinanden. i størstedelen af litte-
raturen til middelklassen, bliver der formidlet en mistillid til, at de
fattige magter at styre deres drifter på respektabel vis. samtidig blev
det beskrevet som opnåeligt, om end udfordrende, for middelklassens
individer at beherske begæret og føre et sundt og respektabelt seksualliv.
Det dannede menneske var i denne fremstilling defineret ved at være i
stand til at opsøge viden og forvalte sit begær forsvarligt. Hvor middel-
klassen selv mente de skilte sig ud gennem evnen til selvbeherskelse,
karakteriserede Christensen dem til gengæld som hykleriske individer,
drevet af grådighed. Det følgende skal handle om, hvordan forfatterne
afgrænsede deres målgruppe, karakteriserede de andre og brugte af-
grænsningen til at understrege deres fremstilling af den gode seksual-
praksis.

Beskrivelserne af arbejderne er i litteraturen til middelklassen, præget
af voldsomme følelsesmanifestationer og en vis angst for smitte af de
sunde (middelklasse-) kroppe. i alfred Hegars Den Seksuelle Drift blev
der tegnet et billede af arbejderne som børn der havde brug for opdra-
gelse, med konstateringen om, at arbejderen efter fyraften når han var
“fuldstændig fri og uden opsigt”,24 ville opsøge “nydelser af sexuel
art”.25 kress oplyste i Menneskets Kønsliv om, at der blandt de fattige
fandtes: “lavhed og lumpenhed i tankesættet og den dybt undergra-
vede moral”.26 Her var det altså selve karakteren hos de fattige der ikke
slog til. andre skildringer indikerer at det nærmere var arbejds- og bo-
ligforholdene der gjorde det umuligt for arbejderne at føre et sundt og
respektabelt seksualliv. i Forholdet mellem Kvinde og Mand, blev det
beskrevet at arbejderne ofte havde en udsvævende levevis, på grund af
forholdene i de lokaler de arbejdede i, deres alkoholforbrug der bedøvede
selvkritikken,27 men også: “de giftes indskrænkede Boligforhold med
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fælles seng”.28 i Kvindens Kønshygieine advares der mod at ægtefæller
sover sammen fordi: “Det afstedkommer ofte Hang til overdreven
kønsnydelse og avling af en uforholdsvis stor Børneflok”,29 hvilket
Hegar var enig i.30 På grund af trange boligforhold, var anvisningen
om ikke at sove sammen, så godt som umuligt at efterleve i arbejdernes
hjem. arbejdernes manglende evne eller mulighed til, at håndtere deres
begær på passende vis, var dog ikke afgrænset til at være et problem for
arbejderne. en alvorlig bekymring, var den potentielt farlige indflydelse
tjenestefolkene havde på middelklassens forsvarsløse børn. i Den fysiske
Kærlighed blev der rådet til at holde øje med barnepigerne, så de ikke
lærte børnene at onanere.31 Denne risiko var kress ligeledes yderst op-
mærksom på, og han advarede samtidig om at ammer potentielt kunne
videregive deres liderlighed til det barn de ammede.32 i et par af bøgerne
beskrives der også problematiske aspekter ved de mere velhavendes liv.
Der bruges dog meget lidt plads på dette, som eksempelvis i Forholdet
mellem Kvinde og Mand, hvor der efter to sider om andre racers og ar-
bejderklassens store begær, sluttes af med: 

“indenfor de mere formuende klasser finder vi, at nydelse af finere
Pirringsmidler, læsning af slibrig lekture, Baller, m.m. ofte spiller
en større rolle end den i en sund organisme paa naturlig maade op-
staede Pirring”.33

i modsætning til de følelsesladede betragtninger om arbejdernes lider-
lighed, bliver dette konstateret uden væmmelse.

Den tætte sameksistens mellem klasserne i det nye urbane miljø var
angstprovokerende for middelklassen og viste sig blandt andet i en
frygt for moralsk smitte fra de andres kroppe. viden om bakterier førte
fra 1880’erne til en nervøsitet for den tætte sameksistens i byerne,34 og
angsten for seksualmoralsk smitte kan derfor ses som del af en bredere
tendens. kønssygdomme var en alvorlig trussel på dette tidspunkt, og
der var derfor også en meget reel grund til at være påpasselig med den
intime kontakt. manifestationerne af væmmelse over arbejdernes kroppe
og seksualmoral, og ængstelse omkring overførsel af seksualmoral vidner
dog om et ønske, om at differentiere mellem dem og os. middelklassens
individer var i deres egen fremstilling indbegrebet af respektabilitet,
dannelse og sundhed, alt sammen erhvervet gennem evnen til selvbe-
herskelse.

middelklassen var ikke de eneste der fremhævede egne klassefællers
exceptionelle karakter og beskyldte andre for at være moralsk fordær-
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vede: Christensen anklagede de højere samfundslag for at være indbe-
grebet af seksualmoralsk hykleri, mens arbejderne til gengæld havde
mulighed for at praktisere et seksualliv baseret på oprigtig kærlighed, i
stedet for økonomiske interesser. Han konstaterede:

“river vi sløret af de fine fruer og gentlemen, der gaar i kirken om
søndagen, og hvis navne figurerer paa de officielle velgørenhedsli-
ster, skuer vi ind i raa, forhærdede sjæle, som uden kval sælger unge
Døtre til den, der har Penge nok, uden Hensyn til, om vedkom-
mende er bundfordærvet på legeme og sjæl”.35

De bedre bemidledes kvinder havde ingen følelser for deres mænd, de
prioriterede et dovent liv, i stedet for moderskabet, og havde en me-
ningsløs tilværelse.36 arbejderklassens kvinder var derimod udslidte af
børnefødsler og de dårlige leveforhold, men altid opofrende og kærlige
mod børnene.37 mændene i arbejderklassen kunne godt opføre sig ty-
rannisk, men Christensen fremførte eksempler på, at dette var grundet
i magtesløsheden over ikke at kunne forsørge familien.38

samtidig mente han ligesom en del af de resterende forfattere, at
nogle af de forhold arbejderne levede under, førte til en usund seksual-
praksis. Han fremfører, at han som 11-årig begyndte at onanere, dels
på grund af fabrikkens dårlige luft, dels pirret af de seksuelle historier
der blev fortalt der.39 Christensen mente at onani var sygeligt og ska-
deligt, hvis personen var dårligt ernæret og gjorde det for ofte. Hans
forståelse af, hvordan arbejdernes leveforhold påvirkede begæret, er
derfor meget lig den som visse af de resterende forfattere giver udtryk
for. Christensen adskiller sig dog, gennem understregningen af, at hvis
arbejderne fik ordentlig oplysning, ville der kun være minimal seksuel
sygelighed.40 På trods af de forhold arbejderne lever under, formåede
de altså at føre et sundt seksualliv, hvis de fik viden. ifølge Christensen
var den oplyste arbejder den lærde middel- og overklasse mand, moralsk
overlegen:

“naar en formand i en almindelig arbejderforening nærer en per-
sonlig mening, der er modsat de love, han skal arbejde for og efter,
har han i de fleste tilfælde saa megen Ære i livet, at han nedlægger
sit mandat. Hvornaar har Du set en lærer, Præst eller Dommer vige
sin Plads, fordi hans personlige mening var modsat det, han skulde
docere eller dømme efter? nej! af Hensyn til deres egen kære mave
æder de deres eget spy og slynger bevidst ungdommen ud i uviden-
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hed, raahed, ulykke og forbrydelse. Disse fejge, „tolerante” menne-
sker er det, der bærer ansvaret, og ingen andre”.41

Det er vigtigt for forfatterne at danne et os og et dem, gennem afgræns-
ning af, hvilke klassespecifikke egenskaber arbejderklassens og middel-
klassens individer besidder. når Christensen betegner de andre som
hykleriske og moralsk fordærvede, er budskabet til arbejderne, at de
havde moralske værdier der oversteg de bedre bemidledes. i litteraturen
henvendt til middelklassen, er beskrivelserne af de ubeherskede og
udannede arbejdere med til at understrege hvilken seksualpraksis læserne
burde afholde sig fra. samtidig kunne læseren (middelklasse eller ej),
overbevise sig selv om, at han/hun var en del af de, der formåede at be-
herske sig og dermed lægge afstand til de usunde og fattige. klasseskel
fremstår derfor i oplysningslitteraturen som grundet i værdier som mo-
ral, dannelse og evnen til selvbeherskelse. som del af arbejderklassen
kunne mennesker gennem læsning af Arbejder og Børneflokken, hævde
sig over for de mere velhavende ved tanken om egne muligheder for at
indgå partnerskab baseret på kærlighed, og ikke økonomi. modsat
kunne middelklassens mennesker gennem hovedparten af de 11 andre
bøger, blive bekræftet i, at de besad en langt bedre evne til at styre
deres drifter end arbejderne.

Det kvindelige punkt for vellystfølelse
kvinders begær og nydelse er et omdiskuteret emne i oplysningslitte-
raturen, og de eksplicitte udsagn modsiges i mange tilfælde af mere
implicitte fremstillinger. Den kvindelige seksualitet fremstår som gen-
stand for stor interesse, forvirring og konflikt.42 i et par af oplysnings-
bøgerne, er der skepsis om, hvorvidt kvinder overhovedet havde et be-
gær, og kunne forventes at nyde seksuallivet med ægtemanden.43 i
hovedparten af bøgerne, ses der på trods af den udtalte skepsis, alligevel
en implicit forventning om, at kvinden normalt havde et begær.44 ita-
lesættelser af klitoris og dennes funktion, viser et betragteligt fokus på
den kvindelige nydelse under samlejet. senere i artiklen vil jeg komme
ind på hvordan fremstillingerne af nydelse blev prioriteret i forhold til
andre mål med samlejet, men i det følgende skal det handle om den
kvindelige nydelse.

klitoris bliver beskrevet i otte af bøgerne, og i syv italesættes den
som central under samlejet. freud havde i 1905 argumenteret for at
klitorisorgasmen var umoden, og den voksne kvinde burde derfor ifølge
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ham, opnå orgasme gennem stimulans i forbindelse med penetration.
alligevel blev læsere i Danmark i disse bøger altså informeret, om at
klitoris var en central del af det gode samleje. i Arbejderne og Børne-
flokken, som udkom første gang i 1911, var Christensen enten uvidende
om freuds forståelse af klitoris, eller ikke nogen tilhænger af teorien.
Han konstaterede:

“Hendes nydelse ved samværet bestaar i en stærk Blodtilstrømning
til kønsorganerne, der, gennem et lille organ – »kildren« – bevirker
en nervetrækning”.45

ordet orgasme bliver ikke anvendt i nogen af bøgerne, og når der tales
om tilfredsstillelse, er det ofte uklart hvad der menes. i forhold til
denne nervetrækning som Christensen italesætter, kan det tolkes som
en orgasme. Christensen mente endvidere at nydelsen blev større af at
være fælles: “vi mænd kan vist snart blive enige om, at vi skænkes den
højeste nydelse, naar kvinden giver sig helt og fuldt hen i samværet”.46

i Kvinden som ung, skriver ruf på lignende vis om en vellystkrampe, og
giver indtrykket af, at hvis kvinden ikke oplevede denne, i løbet af 20
samlejer, var det noget, der måtte tilskrives et særligt temperament.
ifølge ruf, lod visse kvinder med dette særlige temperament, som om
de oplevede krampen, af følgende årsager:

“1) for at fængsle manden til sig, som gerne ser, at hans nydelse og-
saa deles af det andet væsen; 2) for ikke hver gang at høre Bebrej-
delser for ligegyldighed og kulde”.47

ligesom Christensen, videregav ruf en forståelse af, at oplevelsen blev
bedre for manden, hvis kvinden følte vellystkrampen. Begge parters
nydelse bliver fremstillet som en normal del af det velfungerende sek-
sualliv – selvom kvinden ikke forventedes at opleve vellystkrampen
hver gang. Her kan man også tale om et vist påbud om at nyde, da det
bliver italesat som et problem hvis kvinden ikke nød samlejet.48 var
manden blid og opmærksom i sengen, ville normale kvinder føle ny-
delse.49 ruf beskrev i den anatomiske gennemgang af klitoris, mere
indgående hvilken funktion denne havde under samlejet. klitoris ville
ligesom brystvorterne svulme op ved “Berøring eller gnidning”,50 og
som “vellystorgan”51 gjorde den “samlejet til en nydelse for kvinden”. 52

rufs beskrivelse af kvindens ønske om blidhed kan, sammen med ita-
lesættelsen af klitoris, ses som en reel vejledning til optimering af den

42 Arbejderhistorie nr. 1 2018



seksuelle nydelse for kvinden. Kvinden som Ung er den eneste, der så
detaljeret og ugenert skriver om at gnide på dette vellystorgan. 
i Kvindens Køns-hygieine lød beskrivelsen: 

“kilderen er det lem, der i Parringsøjeblikket spiller den vigtigste
rolle, fordi en Del fine nerver har sit sæde i den, og disse fine ner-
ver bliver pirrede under samlejet”.53

Pirringen står som en selvfølgelig del af samlejet, og er ikke et direkte
råd om at røre ved klitoris. ved den selvfølgelige fremstilling af, at
klitoris ville blive stimuleret, blev det formidlet at dette var normalt.
kress beskrev på lignende måde en stimulans af klitoris, som han dog
var eksplicit omkring blev forårsaget af mandens penis, der ville skabe
“en pirrende følelse, der først og fremmest har sit sæde i kilderen
samt i de svulmende, smaa skamlæber”.54 i Den gyldne bog blev det
konstateret, at klitoris af naturen var “bestemt til at være det vigtigste
Pirringsmiddel i Parringsøjeblikket”.55 i yderligere to bøger, blev klitoris
nævnt som central for kvinden i det seksuelle samliv.56 mens der i syv
af bøgerne var beskrivelser af klitoris som center for den kvindelige
seksuelle nydelse, blev den i Forholdet beskrevet nøgternt som en “meget
følelig top, clitoris”.57

Det fokus klitoris havde i hovedparten af litteraturen, giver et billede
af, at kvindens nydelse kunne være legitim og ønskværdig. ifølge frem-
stillingerne i oplysningslitteraturen, var der dog mange faktorer der
påvirkede, hvorvidt og hvor stor nydelse den enkelte kunne opnå. en
del af disse faktorer var knyttet til, hvorvidt rammen for den seksuelle
praksis var legitim. i det følgende skal det omhandle, hvilke faktorer
der gjorde det legitimt at have sex. i defineringen af, med hvem og
hvornår, man burde udfolde sin seksualitet, adskiller Christensen sig
fra de resterende.

Det legitime parforholds lyksalighed

seksuel nydelse har ikke tidligere i historieskrivningen været beskrevet
som en central eller betydningsfuld del af det normale samleje i tiden
omkring 1900. Bodil k. Hansen berører i sin undersøgelse af familie-
og arbejdslivet på landet 1870-1900, at der i højskolebevægelsen fandtes
en forventning om at seksuallivet skulle give en dyb og inderlig di-
mension til ægteskabet.58 Hansen har lagt større vægt på at udfolde
den gældende seksualmoral hvad angår før-ægteskabeligt samliv, men

Den legitime seksuelle nydelse og rammerne for seksuelt samliv i starten af 1900-tallet 43



senere nævner hun, at en kvinde erindrer sengen som centrum for æg-
teskabets rigeste timer og konfliktløsning.59 Hansens beskrivelser giver
et indblik i en hvis positiv forventning til, og erfaring med, det ægte-
skabelige seksualliv, uden dog at gå i dybden med nydelsesaspektet. i
Kvindekøn viser historiker Bente rosenbeck, hvordan kønnet er socialt
konstrueret. Hun beskæftiger sig med, hvad normer for seksualiteten
viser om datidens konstruering af kvindelighed, og er derfor ikke in-
teresseret i fremstillinger af samlejet i sig selv. rosenbeck anvender sek-
sualoplysningslitteratur som kildemateriale, og beskriver at der omkring
1900, fandtes visse fortalere for en positiv holdning til seksualiteten,
som noget der kunne eksistere udenfor ægteskab og uden målet om re-
produktion, men at dette var en radikal position.60 Hun mener, at den
seksuelle lyst først rigtigt kom på dagsordenen i forbindelse med
1970’ernes seksualpolitiske bevægelse og denne bevægelses problema-
tisering af en såkaldt naturlig seksualitet,61 og konkluderer: “Det nor-
male og sunde var den genitale kontakt, men med en vis form for to-
lerance over for den opfindsomhed, mennesker viste i forspillet.62 mens
rosenbeck viser i hvilken sammenhæng lysten blev begrænset, og hvor-
for, har jeg været interesseret i at undersøge, hvordan nydelsen indgår i
fortællingen om den normale seksualitet.

Det heteroseksuelle parforhold bliver i oplysningslitteraturen frem-
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stillet som indbegrebet af naturlighed og dermed sundhed. men her
hører enigheden også op, for hvor middelklassens ramme for seksuelt
samvær bliver udgjort af ægteskabet, var ugiftes seksualliv også legitimt
i Arbejderne og Børneflokken.

Det normale seksualliv fremstilles i hovedparten af litteraturen som
en positiv oplevelse for både mand og kvinde. kun i Den seksuelle Drift
af alfred Hegar, beskrives det entydigt at kvindens begær og nydelse er
en sjældenhed, der ofte forbliver fraværende, selv sammen med ægte-
manden. nydelse var generelt ikke et fokus for Hegar, og han var over-
bevist om, at gifte kvinder havde uvilje mod samleje, som de dog over-
vandt for at opnå noget, der lå udenfor den seksuelle handling;
opmærksomhed fra manden, anerkendelse, et stærkere bånd i ægteskabet
og endelig, børn.63 seksuallivet kunne gøre ægteskabet stærkere, men
dette skete altså uden den kvindelige parts nydelse, da man ikke kunne
forvente at kvinden havde lyst til samleje, selv med sin elskede:

“overhovedet finder man ikke sjældent endog hos en kraftig og
sund kvinde, ligegyldighed for, utilbøjelighed til og afsmag for kø-
delig omgang, ogsaa med den hun elsker. kollegaer, med hvem jeg
har talt derom, er af ganske den samme mening”.64

at dømme ud fra dette kildemateriale, havde Hegar dog ikke ret i at
hans forståelse af den kvindelige lyst (eller mangel på samme), var
almen. Det normale seksualliv blev i de resterende bøger blandt andet
defineret ved, at begge parter havde lyst til samlejet og nød det intime
samvær.
De ugifte læsere blev i Forholdet mellem Kvinde og Mand stillet en stor
seksuel nydelse i udsigt, hvis blot parret formåede at vente med at have
samleje:

“Den lyksalighed, der føles af kyske nygifte under deres kønsom-
gang, kan den afdankede vellystning ikke tænke sig; thi sunde og
rent stemte nerver er modtagelige for en høj grad af de behagelige
følelser, som sygelige og svækkede kønsorganer ikke er i stand til”.65

i Menneskets Kønsliv, steg nydelsen ligeledes hvis den seksuelle handling
var legitim. nydelsen var også her en del af argumentationen for kun
at handle på sit begær inden for ægteskabet:

“alle de derved raadende forhold gør kønsnydelsen med en Prosti-
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tueret lige saa skadeligt for ens velbefindende, som samlejet i Ægte-
sengen er nyttigt for det. Den med en prostitueret kvinde foretagne
kønsakt lider baade under den ringeagt, man nærer for kvinden, og
under følelsen af ens egen forseelse”.66

i yderligere fem bøger, blev det velfungerende seksualliv knyttet til det
gode ægteskab.67 i ægteskabet skulle nydelsen findes, for kun i det legi-
time seksualliv var det seksuelle smukt og muligheden for den højeste
nydelse inden for rækkevidde. Den seksuelle nydelse blev derved et ar-
gument for at indgå i ægteskabet.

men læserne blev ikke kun opfordret til at gifte sig ved at blive
stillet positive aspekter i udsigt, det blev også understreget at alternativet
til ægteskab var både ulykkeligt, usundt og i øvrigt et udslag af egoisme.
Ægteskabet var grundlaget for samfundsindretningen, og derfor var
påbuddet i litteraturen henvendt til middelklassen, at man skulle gøre
sin pligt og gifte sig. opfyldte man ikke sin pligt, gik man ikke kun
glip af den største nydelse, ifølge nogle af forfatterne, hævnede naturen
sig grusomt på de ugifte.

lomholt mente således, at ægteskabet som institutionen var grund-
laget for samfundsindretningen, og at familien og det monogame par-
forhold sikrede samfundets beståen68 – derfor var det egoistisk ikke at
gifte sig.69 i Det Smukke Køn gav edith Pasteur ligeledes udtryk for, at
den ægteskabelige institution skulle beskyttes, for ellers var der fare for
“det heles Bestaaen”.70 seksuallivet var central for at sikre dette, da et
dårligt seksualliv ville erne ægtefællerne fra hinanden, hvorimod en
løsning af problemet ville føre til lykke i hjemmet.71 Der var ingen
tvivl om, hvad den sunde, normale kvinde burde gøre – og ville trives
med: “vil hun staa paa sin rette Plads, da bliver hun Ægtefælle, og kun
overspændte, blaserede, livstrætte kvinder kan have interesse af at hid-
føre forandringer heri”.72 Pasteur gav endvidere i Forlovelse, udtryk for
at den ugifte kvinde med tiden ville blive kønsløs: “Den ugifte kvinde
ophører at være egentlig kvinde, hendes kvindenatur udryddes med
magt; hun bliver noget nyt, – noget der ikke kender kærlighed”.73 en
lignende beskrivelse ses i Den intime Raadgiver.74 kress mente at den
ugifte mand og kvinde ville ændre personlighed og blive usympatiske,
ofre for hån og ville lide af et dårligt helbred fordi det var naturstridigt
at tilbageholde begæret.75 Det dominerende budskab til middelklassen
var dermed, at det ægteskabelige liv ville føre til lykke, sundhed og et
nydelsesfuldt seksuelt samliv.

Christensen knyttede ligeledes det normale, gode seksualliv sammen
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med et kærlighedsfyldt parforhold mellem mand og kvinde, men han
understregede samtidig, at parforholdet ikke behøvede at være hverken
livslangt,76 eller velsignet af præsten, for at være legitimt og godt:
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“Hor er noget af det simpleste og gemeneste, nogen kan gøre sig
skyldig i, men det kan aldrig finde sted hos de unge, hvor de to, der
elsker hinanden, giver sig hen til hinanden, og hvor intet andet for-
hold end deres elskovsforhold binder dem sammen”.77

i Christensens erindringer beskriver han sin første seksuelle oplevelse.
Det var med en pige han lærte at kende samme aften, og som han
senere fandt ud af, var berygtet for sine mange seksuelle bekendtskaber,
som hun til tider krævede penge af.78 Christensens fortælling om epi-
soden bærer præg af en ambivalent tilgang til løse forhold; da omgivel-
serne fordømmer pigen, forsvarer han hende med at hun var sød ved
ham, men han forsvarer også sig selv med, at han ikke kendte hendes
omdømme.79 Centralt for Christensens forståelse af, hvad der var den
rigtige ramme om det seksuelle, er hans beskrivelse af, hvordan han
havde forestillet sig sin første seksuelle erfaring:

“i drømmen var det altid en pige, jeg kendte og holdt meget af. og
hun holdt også meget af mig. vi var sådan lidt forlovede og kyssede
hinanden. Det havde været helt anderledes med pigen i nat. og nu
bagefter, var det ingen fryd at tænke på”.80

Denne fortælling stemmer overens med de værdier han formidler i Ar-
bejderne og Børneflokken. Det gode seksualliv var karakteriseret ved at
udspille sig mellem to der elskede hinanden og var i et monogamt,
længerevarende forhold.81 Christensen var ikke imod ægteskabet,82 men
han understregede, at det ikke burde indgås for tidligt, og at graviditet
udenfor ægteskab ikke burde betyde, at parret skulle vies.83 Christensen
går så langt som til at anbefale, at de unge har beskyttet samleje inden
ægteskab for at knyttes tættere sammen, og hvis kvinden alligevel bliver
gravid, understreger han blot, at manden skal bidrage økonomisk til
husholdningen.84 Der blev ikke udtrykt samme accept for seksuelle
forhold inden ægteskab i de resterende bøger. til gengæld fremstillede
Christensen ligesom flere af de andre forfattere, graden af seksuel
nydelse som størst i legitime forhold. om manden som ikke elsker den
kvinde han er sammen med, mente Christensen at: “aldrig har hans
legeme skælvet i elskovsglæde, aldrig har hans sjæl svunget sig op paa
lyksalighedens Højder i samværet med kvinden”.85

Det normale seksuelle samliv italesættes i hovedparten af litteraturen
som en kilde til nydelse for begge parter, og beskrives som en central
faktor til at styrke samhørigheden og kærligheden i parforholdet. Hvor
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Christensen præsenterer det kærlighedsfulde parforhold uden for æg-
teskab som fuldt ud acceptabelt, styrker anvisningerne i den resterende
litteratur, en bevaring af det bestående samfund gennem idealiseringen
af ægteskabet. seksuel nydelse var på dagsordenen i starten af 1900-
tallet, som en central del af forestillingen om det normale heteroseksu-
elle, monogame parforhold. fremstillingen af hvad det legitime, sunde
og nydelsesfulde bestod i, var knyttet til hvordan de forskellige forfattere
mente borgerne skulle indrette sig. 

Den svenske idéhistoriker Pia laskar har i sin afhandling fra 2005
undersøgt seksualoplysningsbøger på svensk, udgivet i perioden 1800-
1920. Hun mener ligeledes at nydelse blev fremstillet som en del af det
normale seksualliv. laskar lægger vægt på nydelsesbetoninger og frem-
stillinger af lykke, og har tolket beskrivelserne af det ideelle ægteskab
som en samhørighed skabt gennem gensidig kærlighed og seksuel inti-
mitet.86 Historikerne anita og michael fellman har ligeledes argumen-
teret for at positive beskrivelser af det seksuelle samliv, var betydnings-
fuldt i amerikanske sundhedsoplysningsbøger udgivet i perioden
1870-1890. De påpeger at de fleste af forfatterne mente, at sex for ny-
delsens skyld indenfor visse rammer kunne styrke samfundets orden.87

Disse rammer var udgjort af et krav om selvbeherskelse, og en forståelse
af at sex også havde til formål at styrke ægteskabet.88 seksualoplys-
ningslitteratur blev i høj grad oversat og udbredt på tværs af nationale
grænser. at undersøgelserne af den svenske og den amerikanske litteratur
også viser nydelse som en del af det normale seksualliv før 1900, tyder
derfor på at de danske seksualoplysningsbøgers fremstilling af nydelse
hvilede på en ældre tendens.

Det følgende omhandler italesættelsen af prævention. uenighederne
om, hvad der definerede det legitime seksuelle forhold, betød at der
også i dette spørgsmål var splittelse mellem Christensen og de resterende.
Der var dog også en del ligheder.

Prævention; en ansvarlig eller skændig foranstaltning?

anvendelsen af børnebegrænsende midler og metoder var kontroversielt
at oplyse om ved århundredeskiftet, hvilket blandt andet kom til udtryk
ved ulovliggørelsen af reklamer for præventionsmidler. ved behandlin-
gen af lovforslaget i folketinget i 1906 blev prævention sat i forbindelse
med illegitime seksuelle handlinger, såsom udenomsægteskabelige for-
hold og prostitution.89 Disse forhold gjorde emnet svært at italesætte
fra en respektabel position. 
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man ved kun meget lidt om, hvor udbredt viden om prævention
var omkring 1900, ligesom det er usikkert hvor mange der benyttede
sig af det. Historiker tinne vammen har i Rent og Urent, udfoldet tje-
nestepigers liv i københavn 1880-1920. Hun anser seksualoplysnings-
litteraturen for primært at henvende sig til borgerskabet, men påpeger
også at tjenestepigerne kan have læst i herskabshjemmets bøger.90 vam-
men mener, at hvor det er sandsynligt at tjenestepiger kendte til midler
der afbrød graviditeten, er det langt mere usikkert, om de har kendt og
anvendt de fremstillede præventionsmidler.91 Bodil k. Hansen mener,
at brugen af præventionsmidler blev betragtet som lige så forargeligt
som prostitution, og at afholdenhed som det eneste blev anbefalet hvis
man ønskede at begrænse antallet af børn.92 Hansen viser gennem erin-
dringer, at det i slutningen af 1800-tallet, kunne kræve stor ihærdighed
at få information om præventive midler, da det kunne hænde at læger
nægtede at videregive oplysning, selv til en gift kvinde med adskillige
børn.93

i det følgende beskrives det, hvilke præventive midler (eksempelvis
kondom, pessar) og præventive metoder (afbrudt samleje med flere),
der blev anbefalet. set i lyset af, hvor tabuiseret emnet var, er det inter-
essant at undersøge, hvorvidt prævention blev præsenteret som en ac-
ceptabel forholdsregel. i hovedparten af oplysningslitteraturen, blev
der oplyst om prævention, men italesættelsen var i flere bøger modsæt-
ningsfyldt og bar præg af ønsket om at forsvare egen respektabilitet. 

i tre bøger blev der givet udtryk for voldsom væmmelse, samtidig
med at der oplyses om prævention. således blev præventive midler
omtalt som afskyeligt, farligt og usikkert i Den Fysiske Kærlighed. an-
vendelsen blev karakteriseret som vold mod naturen,94 sat i forbindelse
med prostitution, og der blev advaret om fysiske og psykiske følger af
at praktisere afbrudt samleje.95 alligevel nævnes det, at man i special-
butikker kunne købe sikkerhedssvampen, som “i en Del tilfælde for-
hindrer Befrugtning”.96 en for ofte anvendelse af prævention var hel-
bredsfarligt, men en sparsom kunne accepteres.97 i Det smukke Køn,
ses en lignende fremstilling, hvor sikkerhedssvampen også nævnes, og
hvor det indikeres, at det har betydning hvor ofte midlerne bruges.98 i
Den gyldne bog, nævnes der intet om præventive midler, men det be-
skrives at prostituerede undgår graviditet ved at: “trykke det mandlige
lem dybt ind i skeden ved heftige omfavnelser og voldsom opstem-
ning af underlivet”.99 retau forklarede at sæden på denne måde ville
blive ledt væk fra ægget.100 ved at knytte metoden til prostitution, blev
det understreget at det ikke var en respektabel handling. i disse tre
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bøger blev prævention beskrevet som moralsk forkasteligt, men samtidig
blev det indikeret, at en sparsom anvendelse var mulig.

fremstillingen i Menneskets Kønsliv var også modsætningsfyldt. kress
tog både voldsomt afstand til brugen af præventive midler, samtidig
med at han gjorde det klart, at prævention kunne være legitimt under
visse omstændigheder. Han mente på den ene side, at prævention førte
til en stagnation af befolkningen, og en ende på nationers storhed,101

og at kvinder der ikke ønskede børn, var unaturlige.102 taget ud af
sammenhæng, virker disse udtalelser som en afstandtagen til prævention,
men kress opstiller også et scenarie, hvor han alligevel mener det er
moralsk forsvarligt at anvende prævention. Han beretter om en “dannet
kvinde”, der efter fire fødsler var så svag at hun frygtede for sit liv,103 og
var ulykkelig over ikke at kunne have samleje med sin mand:

“vort soveværelse, i hvilket jeg tidligere altid var traadt ind med et
saa let og glad Hjærte, syntes mig nu at være et fængsel, det mest
forhadte sted i vort Hjem”.104

selvom afholdenheden blev beskrevet som hårdest for manden, beslut-
tede kvinden sig for at genoptage seksuallivet, om hun så skulle dø af
følgerne.105 Den voldsomme fortælling slutter med, at prævention gav
parret lykken tilbage, og kress fastslår: “tilfældet er aldeles ikke ene-
staaende, og vi føler, at vor samvittighed ikke vil hindre os i at raade
alle Ægtefæller, der er i samme situation, til at anvende det samme
middel”.106

Det seksuelle samliv var altså ifølge kress med til at knytte ægtefæl-
lerne til hinanden, og fordi det vigtigste var, at holde parterne sammen
i det monogame ægteskab, og dermed sikre familiens beståen, var an-
vendelsen af prævention legitimt. ser vi derfor ud over de voldsomme
manifestationer mod prævention, ses det at prævention i Menneskets
Kønsliv, blev præsenteret som legitimt at anvende inden for visse ram-
mer. kress understregede dog, at man uanset situationen altid burde
udøve selvbeherskelse, da overdreven brug af midlerne var skadelig.107

Der var dermed stadig brug for selvbeherskelse.
i tre andre bøger, blev prævention fremstillet som acceptabel at an-

vende under visse forudsætninger, men uden samme manifestation af
væmmelse som i Menneskets Kønsliv. lomholt gav udtryk for en vidt-
gående accept af anvendelsen af prævention, så længe det skete i ægte-
skabet:
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“vi maa nøjes med at konstatere, at det er en kendsgerning, at kra-
vet om indskrænkning af Børnetallet indenfor mange Ægteskaber
kan optræde som en bydende nødvendighed for de paagældende og
ud fra overvejelser, som man paa ingen maade uden videre tør af-
vise”.108

i Den Intime Raadgiver, mente Buthler at prævention var en ansvarlig
handling, hvis parret var fattigt, syge eller havde sygelige anlæg.109 i
Kvindens Køns-hygieine blev der udtrykt forståelse for, hvis kvinden
ikke havde lyst til at få børn overhovedet, og det blev understreget, at
der ikke eksisterede nogen pligt til at få børn.110 afholdenhed blev
nævnt som en mulighed, men var langtfra et krav, for: “hvad er vel
Ægteskabet uden kønsdriftens tillokkelser?”.111 i disse bøger blev der
ikke advaret om for hyppigt brug af præventive midler, men der var
stadig en ramme for, under hvilke omstændigheder prævention var ac-
ceptabelt. fordi emnet var tabubelagt, blev prævention i hovedparten
af oplysningslitteraturen italesat med stor forsigtighed, og informationen
om midler og metoder blev givet med diverse forbehold. flere af for-
fatterne der henvendte sig til middelklassen, legitimerede brugen af
prævention, så længe det skete inden for ægteskabet, og med formålet
om at holde sammen på ægtefællerne og familien. Christian Christen-
sens hovedformål med Arbejderne og Børneflokken, var at udbrede kend-
skabet til prævention blandt arbejderne, og han adskilte sig på væsentlige
punkter fra de resterende i spørgsmålet om prævention. Han idealiserede
det længerevarende kærlighedsfulde forhold mellem mand og kvinde,
og dette ønskede han at styrke gennem prævention.112 Dette var som
vist ikke enestående, men Christensen opfordrede samtidig til, at unge
par skulle benytte muligheden for at lære hinanden at kende seksuelt,
inden ægteskab,113 og så det som positivt at det begrænsede børneantal
gjorde det lettere for par at gå fra hinanden.114 Denne opfattelse blev
ikke delt i andre af bøgerne, ligesom han stod alene med ønsket om at
tvinge en samfundsændring igennem ved hjælp af prævention:

“at standse Produktionen af arbejdskraften er at standse den kilde,
hvorfra kapitalen tager sin Profit og overklassen sin samfundsmagt.
Det er den farligste strejke, arbejderne endnu har etableret mod
overklassen”.115

Christensen gik ud fra at hans læsere som udgangspunkt, var skeptiske
overfor det moralske aspekt ved at anvende prævention. Han gjorde
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derfor meget ud af at understrege, at børn også kunne være en glæde,116

og at det tværtimod at være forkasteligt, var ansvarligt at begrænse bør-
neantallet hvor det var nødvendigt på grund af fattigdom.117 Christensen
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forklarede hvordan middel- og overklassen brugte børnebegrænsningen
til at opretholde et liv dikteret af griskhed og økonomiske interesser.118

ejendomsbesidderne anvendte prævention i forvejen, og nu var turen
kommet til arbejderne, der havde renere motiver og kunne knyttes
tættere sammen gennem det nydelsesfulde seksuelle samliv. tværtimod
at fordømme, knyttede han prævention sammen med god moral: “Den
vil ranke folket i selvstændighed og Handlekraft og tilskyde samfundet
økonomiske og moralske værdier, som det nu mangler”.119 Helt bagerst
i bogen, gjorde han det klart, at det var fuldt ud acceptabelt at tage
forholdsregler med målet om slet ikke at få børn:

“Hovedformaalet er at gøre menneskene til Herrer over deres egen
lykke, og den bestaar ikke i mange Børn eller ingen Børn, men den
bestaar i det antal Børn, som deres økonomiske, fysiske og moralske
evner i forbindelse med deres længsler og attraa siger dem er det
rette”.120

legitimeringen af at anvende prævention for helt at undgå børn, uden
at sygdom lå til grund for beslutningen, ses kun i en enkelt anden bog,
som vist tidligere i afsnittet. at mennesket pludselig kunne fravælge
børn helt, var en skræmmende tanke for mange i datiden. Christensen
så prævention som en politisk kampform og et middel til inden for
overskuelig tid, at skabe bedre forhold for arbejderfamilierne.

selvom der i disse bøger, blev åbnet for muligheden af, at det under
visse forhold var acceptabelt at anvende præventive metoder og midler,
var det et emne der var svært at italesætte offentligt. Den modsæt-
ningsfyldte fremstilling og manifestationer af væmmelse, der kom til
udtryk i flere af bøgerne, var en strategi, der gjorde det muligt at itale-
sætte et tabubelagt emne. Prævention blev i en del af oplysningslittera-
turen, legitim i kraft af økonomiske hensyn eller sygdom, hvis den
blev anvendt indenfor ægteskabets rammer. Hvor det i Menneskets
Kønsliv blev indikeret, at kvinden skulle være døden nær, for at præ-
vention var acceptabel, blev graden af sygdommens alvor ikke nærmere
specificeret i andre. graden af fattigdom der legitimerede prævention,
var heller ikke konkret. Dette muliggjorde anvendelsen af prævention
i ægteskabet som en respektabel handling, om end det oftest blev un-
derstreget, at der var grænser for hvor ofte dette kunne ske uden fare
for helbredet. Christensen angav en vidtgående ramme for, hvornår
det var legitimt at anvende prævention, og var radikal i sin accept af at
fravælge børn helt, og sin opfordring til at have samleje inden ægteskab.
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Han stod alene med sit ønske om at omforme samfundet, men han var
ikke den eneste der oplyste om prævention, og legitimerede anvendelsen. 
i de bøger hvori børnebegrænsning var nævnt, blev der givet konkrete
anbefalinger til, hvilke midler og metoder læserne burde benytte sig af.
Hvor der i to bøger blev oplyst om muligheden for at anvende en sik-
kerhedssvamp, blev der i en enkelt beskrevet en tvivlsom metode der
skulle holde sæd og æg adskilt. i de resterende fem bøger, blev særligt
pessar og kondom fremhævet som de bedste og sikreste midler, mens
en enkelt også nævnte messingringe til kvinden.121 argumenterne der
lå til grund for valg af præventive midler, var et ønske om at gribe så
lidt som muligt ind i det, der blev beskrevet som det naturlige samleje.
samtidig blev det prioriteret at bibeholde det nydelsesfulde. Bente ro-
senbeck har argumenteret for at den legitime seksualpraksis i Danmark
i denne periode, var defineret ved at være genitalieorienteret og i sidste
ende, rettet mod reproduktion,122 samt at både konservative og liberale
forfattere var enige om, at seksualitetens formål var børneavl.123 i dette
kildemateriale, ses der et stort fokus på reproduktion – men samtidig
kunne dette mål tilsidesættes til fordel for, via et nydelsesfuldt seksuelt
samliv, at styrke samhørigheden mellem mand og kvinde. Dog er det
en udbredt tendens i litteraturen, at understrege det unaturlige i slet
ikke at få børn.

Rammen for det gode kønsliv

Det gode seksualliv blev i oplysningslitteraturen i starten af 1900-tallet,
formidlet gennem en dikotomisk forståelse af det naturlige og sunde
over for det kunstige og usunde. Hvilke handlinger der blev tillagt
værdi som sundt og naturligt, var ikke tilfældigt, men derimod knyttet
til opfattelser af hvordan samfundet burde indrettes. seksuel nydelse
var en central del af fremstillingen af det normale seksualliv, og lyst og
nydelse blev i betragtelig grad idealiseret, som en del af fortællingen
om det legitime parforholds glæder.

forfatterne der henvendte sig til middelklassen, ønskede i alle væ-
sentlige spørgsmål, at bevare og styrke det daværende samfund. Disse
placerede sig konservativt indenfor det sexologiske felt. Christian Chri-
stensen havde som revolutionær syndikalist, et syn på den seksuelle
udfoldelse der på flere områder ikke harmonerede med de anvisninger
der blev rettet mod middelklassen. Der var dog også en del ligheder på
tværs af klasseskel og politisk overbevisning. forestillingen om, at krop-
pen havde en afgrænset mængde resurser der betød at det kunne være
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svækkende med for meget sex, blev formidlet af både Christensen og i
størstedelen af de resterende bøger. mens der af de resterende forfattere
blev lagt stor vægt på den enkeltes evne til selvbeherskelse, var Chri-
stensen mindre optaget af denne del. Han gav dog tydeligt udtryk for,
at arbejderne gennem oplysning kunne aflægge de vaner, han mente

Den legitime seksuelle nydelse og rammerne for seksuelt samliv i starten af 1900-tallet 57

Det naturlige
begær krævede sin
mand og kvinde at
håndtere ifølge op-
lysningslitteratu-
ren. Det hetero-
seksuelle begær
blev af forfatterne
betragtet som så
stærkt, at det ville
være nærmest umu-
ligt at undgå at
handle på, hvis et
forlovet par var
alene.



var usunde (eksempelvis for meget onani), hvilket viser hans tiltro til
arbejdernes beherskelse af begæret. Her havde hovedparten af bøgerne
til middelklassen en væsentlig anden ordlyd. arbejdernes moral og
deres egenskaber blev opstillet som modpol overfor de respektable og
dannede middelklassemennesker. arbejderne blev i flere bøger fremstillet
med voldsom foragt, som uforbederligt ubeherskede og som en smit-
tetrussel mod de sunde middelklassekroppe og i særdeleshed de uskyl-
dige børn. Christensen karakteriserede til gengæld de bedre bemidlede
mennesker som hykleriske, grådige mennesker, hvis ægteskaber var
grundlagt på økonomi i stedet for af kærlighed. Det var symptomatisk
at de andre blev omtalt med væmmelse og foragt, mens egne klassefæller
overordnet blev italesat positivt. Disse italesættelser styrkede et klasse-
tilhørsforhold, samtidig med at de afgrænsede den legitime seksual-
praksis. Christensens hævdelse af arbejderklassens høje moral, kan også
ses som et ønske om at gøre arbejderne bevidste om eget værd, inden
den revolution som han ønskede. Det klasseskel der kommer til syne i
seksualoplysningslitteraturen, viser sig primært i en opdeling baseret
på moralske værdier og egenskaber, og ikke på økonomi.
Det heteroseksuelle monogame parforhold blev i alle bøgerne, fremstillet
som den naturlige ramme om et sundt seksualliv. i lidt over halvdelen
af litteraturen, kom fokus på den kvindelige nydelse blandt andet til
syne gennem beskrivelser af klitoris som central under samlejet. i Ar-
bejderne og Børneflokken og Kvinden som ung, blev der endda beskrevet
henholdsvis kramper og nervetrækninger i forbindelse med stimulering
af klitoris. Der var et vist element af påbud om at kvinden skulle nyde
samlivet, i og med at den fælles nydelse blev idealiseret. endvidere blev
det i alle bøgerne, bortset fra en enkelt, betragtet som unormalt hvis
kvinden ikke nød det seksuelle samliv med den hun elskede. seksuel
lyst og nydelse blev altså beskrevet som en forventet og positiv del af
det normale seksualliv, for både mand og kvinde, af både den radikale
Christensen og hos langt størstedelen af de konservative forfattere.

forfatterne der henvendte sig til middelklassen, argumenterede for
at indgå i ægteskabet, og flere af dem italesatte direkte ægteskabet som
grundstenen for det daværende samfund. De opfordrede deres læsere
til at vente med den seksuelle del til efter vielsen, og lovede til gengæld
at ægteskabet ville være ventetiden værd, blandt andet gennem den
seksuelle nydelse. Det legitime forhold i Arbejderne og Børneflokken var
derimod ikke defineret af ægteskabet. Det vigtigste var ifølge Christensen
at det heteroseksuelle forhold var monogamt og kærlighedsfyldt, og
den store nydelse kunne derfor med god samvittighed opleves som
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ugift. relationen måtte ikke være kynisk, men mand og kvinde behø-
vede ikke at være bundet til hinanden for hele livet, og seriel monogami
behøvede derfor ikke være et problem i hans øjne. at beskrive graden
af seksuel nydelse som størst i legitime relationer, var en del af argu-
mentationen for, at have en seksualpraksis under de forhold, som for-
fatterne mente var bedst for samfundet. seksuel nydelse blev anvendt
som tilskyndelse til at indgå i en bestemt ordning af samfundet, gennem
familiestrukturen.

Prævention var et ømtåleligt emne at beskæftige sig med i perioden,
hvilket kommer til udtryk gennem modsætningsfyldte udsagn og vold-
somme forbehold. alligevel bliver prævention i fire bøger henvendt til
middelklassen, legitimeret indenfor visse rammer, mens der i flere andre
nævnes metoder og midler til at undgå befrugtning. ved i nogen grad
at legitimere anvendelsen af prævention, gjorde forfatterne det mere
tilforladeligt for læserne, at opsøge midlerne. Hovedformålet med Ar-
bejderne og Børneflokken, var at give arbejderne mulighed for at begrænse
børneantallet, for at den enkelte kunne få et bedre liv, men også med
målet om at omstyrte kapitalismen. Det var i spørgsmålet om præven-
tion, at Christensens seksualpolitik for alvor skilte sig ud. Han opfor-
drede som den eneste ugifte par til at gøre brug af prævention, og
mente samtidig, at det skulle være legitimt at fravælge børn, uden at
der forelå nogen sygdomsrelateret årsag. Ønsket om helt at fravælge at
få børn, var kontroversielt, men blev dog fremstillet som acceptabelt i
yderligere en bog. 

Den centrale rolle klitoris blev tildelt i hovedparten af litteraturen,
viser at kvindens nydelse kunne være fuldt ud legitim. fremstillingen
af det gode seksuallivs forventede positive indvirkning på parforholdet,
og den delvise legitimering af prævention, indikerer at det nydelsesfulde
seksualliv blev tillagt væsentlig værdi udover det reproduktive. Den
seksuelle nydelse blev italesat med ønsket om at få læserne til at indgå
i en bestemt familiekonstellation, og var derfor ikke en værdineutral
opfordring til at nyde seksuallivet.

fotos i artiklen venligst stillet til rådighed af Palle fogtdahl. Postkortene er brugt i bogen:
karsten kjer michaelsen og Palle fogtdahl: Pikante og romantiske postkort 1880-1920,
udgivet af Palle fogtdahl, 2008.
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Abstract

Ditte lærkedahl Jensen: Legitimate sexual relationships as defined by sexual
guidance literature aimed at respectively working class and middleclass people
in Denmark 1900-1920. arbejderhistorie, 1, 2018, pp. 32-63.

this article explores the information available to ordinary people about
sex in the beginning of the 20th century in Denmark. it builds in large

on my master thesis Det gode kønsliv in which i analyse 11 guidance books
aimed at informing the middleclass on how to manage their sexual practices.
i ask in what way the individual was disciplined in the matter of sexuality,
and aim to unfold the normal sexuality as portrayed in the literature. us i
shift focus from the harsh omens and stark warnings present in the sources,
to investigating what is presented as the good intimate practice.

to build on my earlier findings, i have supplemented my sources with the
book arbejderne og Børneflokken from 1911. it is written by the socialist
Christian Christensen, with the main purpose of informing the working class
about birth control, but the book also provides broader instructions on the
good sexual life. By incorporating arbejderne og Børneflokken, i am able to
add a new perspective to my master thesis’ findings, and dig deeper into the
question of how class and political views affected the display of sexual prac-
tice.

is article argues that sexual pleasure and desire were portrayed by the
guidance literature as a central part of the legitimate heterosexual relation.
What defined a legitimate relationship was closely linked to the desire to ei-
ther maintain or change the existing social order.
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