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Negre, børn og orgasme 
Overvejelser omkring kulturradikale frigørelsesstrategier 
 
af Morten Thing 
 
[Nordisk Sexologi 4/dec. 1996, s.207-215.] 
 
Kulturradikalismen er et fænomen, som er knyttet til mellemkrigstiden. Den omtales også 
som det moderne gennembruds anden fase1, hvor brandesianismens radikalisme var første 
fase. Med kulturradikalisme tænker vi i Danmark ikke mindst på  Poul Henningsen og Otto 
Gelsted  og på tidsskrifter som Kritisk Revy. I Norge er det f.eks. Sigurd Hoel, Helge Krogh 
og Nic Waal. I Sverige kunne det være Karin Boye. Kulturradikalismen blev det felt, som 
introducerede en hel række moderne fænomener i det kun halvmoderne Skandinavien: 
moderne kunst, antiautoritær opdragelse, psykoanalyse, jazz, kommunisme, seksuel 
frigørelse. Kulturradikalismen indgik en peroiode i en slags alliance med kommunismen2. I 
trediverne blev kulturradikalismen også en vej frem til antifascismen. 

Kulturradikalismen udgøres af et bredt felt af idéer, som ikke nødvendigvis er 
konsistent.  Men centralt står idéen om 'det frie menneske'3. Mennesket er bundet af en række 
forhold af forskellig art: tradition, fordomme, snæversyn, men også indre kræfter som 
neuroser eller karakterstruktur. I kulturradikal tankegang skabes der en forbindelse mellem 
det skabende eller det legende menneske og friheden. Jeg vil i det følgende gå lidt nærmere 
ind på karakteren af denne måde at tænke frihed på. Det vil jeg gøre ved at trække en anden 
grænse frem, nemlig grænsen mellem natur og frihed. 
 
Negeren ankom i positiv forstand til den europæiske kultur i 1920'erne. Med positiv ankomst 
skal man her forstå, at den sorte indtil da var opfattet som et individ, der tilhørte en laverestå-
ende race. Denne generelle vurdering fandt man ikke blot hos kulturkonservative som f.eks. 
Jacob Paludan. Det var et værdisystem, man også kunne finde på venstrefløjen efter 1920. Da 
den senere så kendte læge J. H. Leunbach i 1925 udsendte sin bog Racehygiejne var det hans 
klare opfattelse, at negrene var en laverestående race. De måtte derfor hindres i at blande sig 
med de hvide. Da deres hud imidlertid beskyttede bedre mod sollyset end de hvides, burde de 
have Afrika for sig selv. Som konklusion på sin undersøgelse kunne Leunbach skrive: "Trods 
alt - det er maaske en slags galskab - bevarer jeg mit lyse haab om, at socialismen og 
racehygiejnen ved intimt samarbejde vil være i stand til at redde den hvide race fra under-

 
     1 Se f.eks. Bertil Nolin (red.):Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas, Stockholm 1993. 

     2 Se min bog Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, Kbh. 1993, kapitel 3, 4 og 5. 

     3 Se Leif Longum: Drømmen om det frie menneske. Norsk kulturradikalisme og mellomkrigstidens radikale 
trekløver: Hoel - Krog - Øverland, Oslo 1986. 
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gang!" Da Hans Kirk i 1930 udsendte sin iøvrigt udmærkede børnebog I Dyst for Livet lod 
han sin drenge-hovedperson ankomme til 'De vildes Afrika' helt struktureret efter populære 
forestillinger om de vilde og uciviliserede halvmennesker. 

Når jeg siger, at negeren ankom til den europæiske kultur i 1920'erne, skal det 
imidlertid forstås som en positiv ankomst. Hermed ankom sorte som bærere af noget særligt, 
noget som var værd at lægge mærke til. Det var ikke mindst dansen, rytmen, jazzen og den 
afrikanske kunst, der var bush-rydderne i den europæiske underbevidsthed. Josephine Baker 
optrådte i København i 1928 med La Revue Nègre kun iført bananskørt. Poul Henningsen 
lyste hende i kuld: her var noget nyt, godt og særligt, ikke noget lavere. Han talte om 
pornografiens pædagogiske værdi og mente, at Bakers brune hud forlenede hende med en fin 
påklædthed. Hun var altså ikke nøgen på samme måde som en hvid kvinde. Hun besad en 
kvalitet som fandtes i et betydningsområde som afgrænses af ord som oprindelighed, natur-
lighed og primitivitet.  

Oprindelighed udpeger et sted i kulturhistorien, som ligger tættere på kilderne. 
Naturlighed udpeger slet og ret området uden for kulturen. Primitivitet udpeger ligesom 
oprindelighed menneskehedens primære trin. Men netop det sidste ords historie indeholder en 
betydningsmæssig boomerang: primitivitet betyder også laverestående. Det amerikanske 
udtryk low-brow stammer simpelthen fra den fysiske antropologis skelnen mellem højbrynede 
hvide og lav-brynede mørke racer. 

Negeren ankom med noget nyt og fascinerende - ikke mindst jazzen. Men også med 
det afgørende problem: Hvordan skal dette nye forstås, når det spejles i os selv. 

Jazzen kom til Danmark med Valdemar Eibergs orkester i 20'erne. Og tidligt - 
allerede fra omkring 1930 - begyndte et lille, venstreorienteret miljø af musikere, musikstu-
derende og pædagoger at tage jazzen til sig og indfælde den i en tankegang, som jeg for 
kortheds skyld vil kalde en kulturradikal frigørelsesstrategi.  

Kernegruppen udgjordes af de musikstuderende Bernhard Christensen, Sven Møller 
Kristensen og Torben Gregersen, maleren Egon Mathiesen og kropspædagogen Astrid 
Gøssel. Gruppen opfattede jazzen som en folkelig musik, hvor elementet af improvisation 
både viste tilbage og frem. Det viste tilbage til folkemusikken og frem til en forhåbentlig ny 
folkelig musik. I sin banebrydende bog Hvad jazz er fra 1938 skrev Møller Kristensen bl.a.: 
 
 "Og erfaringen viser, at den folkelige musik bliver improviseret. Det er en almen 
menneskelig trang, der giver sig udslag i improvisationen, en ting vi har lyst til og behov for, 
lysten til at fantasere og være med i det, der gaar for sig, behovet for at faa afløb for sine 
produktive evner. Som bekendt er de fleste børn i besiddelse af kunstneriske evner og fantasi; 
det samme gælder primitive folk, og naar voksne europæere - med undtagelse af de faatallige 
kunstnere - synes at have mistet produktiviteten, skyldes det efter megen sandsynlighed op-
dragelsen, skolen og milieuet, som stiller sig i vejen for en fri udvikling af visse naturlige 
anlæg."4  
 
Interessen for jazz fungerede altså som en art fremkalder på den europæiske kulturelle 
situation. Jazzen kunne noget,  de hvide ikke kunne. Og i citatet er det opdragelsen, skolen og 
miljøet, der udpeges som agenturer for den "amputation", som det kaldes af Møller Kri-
stensen, vi er udsat for. Det er i hans forståelse ikke noget biologisk, men noget kulturelt. 
Børn, jazzmusikere, kunstnere og primitive folk var ikke amputerede. 

 
     4. Sven Møller Kristensen: Hvad jazz er, Kbh. 1938, s.45f. 
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Den person, som i 30'ernes diskussion måske formede denne forståelse mest grund-
læggende, var Astrid Gøssel. I en central artikel i jazztidsskriftet h.o.t. diskuterede hun 
problemet: "Har den danske jazzmusiker swing?". Hermed slog hun ned på måske debattens 
mest forkætrede begreb: Hvad betød swing? Alle var enige om, at her skilte vandene. De 
hvide efterligningsmusikere kunne ikke swinge, mente mange. Ja, Svend Asmussen mente 
simpelthen, at de sorte var født med swing. De hvide musikere kunne derfor i realiteten godt 
opgive at blive rigtige jazzmusikere. 

Gøssel mente imidlertid, at swingteknikken beroede på "den nøje forbindelse mellem 
aandedræt og muskulaturens formspænding, der afsluttes i en fremadbærende svingende 
tone." (h.o.t. 10/1934-35). Hun gennemgik især pianisters brug af muskulaturen under spillet 
og fandt, at swing beroede på et samarbejde mellem de store muskelgrupper i kroppen. Hun 
kalder det svingende energi i muskulaturen. Og hun konkluderer:  
 
"at jazzteknik er principiel forskellig fra klassisk teknik og opstaaet paa grundlag af naturlige 
bevægelser, som vi finder dem hos primitive og vore smaabørn i leg, gang og naar de 
behandler instrumenter. Den klassiske teknik er et kulturprodukt, der for lutter system og 
spekulation ikke ser de ganske almindelige bevægelser, der hos de primitive er udviklede i en 
swingteknik, der gør negeren til en saa overlegen interpret." 
 
Da Møller Kristensen i 1946 i  bogen Jazzen og dens problemer vendte tilbage til problemet 
skrev han:  
 
"Det er meget let og nærliggende at slutte, at swing er en raceejendommelighed. Hvis det var 
sandheden, vilde de hvide være dømt til evig underlegenhed, og de hvide musikere kunde lige 
saa godt lægge sig med det samme."5   
 
Han afviser da også denne biologiske tydning af problemet og peger i stedet på arbejdsrytmen 
og modsætningen mellem den 'hvide' vekslen mellem spænding og afslapning og den 'sorte' 
helhedsbevægelse i åndedræt og bevægelse, det som Gøssel kaldte svingende energi. 

Det positive, de kulturradikale så i jazzen, kunne altså lokaliseres til noget, negrene 
havde, men som vi - de hvide - ikke havde på grund af en kulturel amputation eller undertryk-
kelse. I den provokerende bevægelse, der viste at de tidligere low-brows havde noget positivt, 
vi manglede, blev det også vist, at vi var kultur og derfor undertrykkelse, mens negrene var 
natur og derfor ikke-undertrykkelse. I et mere generelt register udpegedes naturen som et 
billede på frigørelse. I denne naturens zone fandt vi udover negrene med deres jazz tillige 
børnene og de primitive. 

 Centralt i denne opfattelse står endvidere en forestilling om, at mennesket 
fundamentalt og oprindeligt er godt. Det er kapitalismen, der gør det ondt, forkvaklet, dårligt 
eller undertrykt. Den kommunistiske og kulturradikale antropologi så kapitalismen som 
ødelæggeren af den menneskelige natur.  

Denne opfattelse findes meget udbredt i den kommunistiske og den kulturradikale 
bevægelse. Jeg skal give et par karakteristiske eksempler. Forfatteren Bertel Budtz Müller 
byggede f.eks. sin opfattelse af seksualiteten på denne figur. Menneskets seksualitet var 
naturlig. Det var fortielsen og undertrykkelsen, som kom med kirken og kapitalismen, der 
medførte perversion og homoseksualitet6. Da 3 fremtrædende medlemmer af den 

 
     5. Sven Møller Kristensen: Jazzen og dens problemer, Kbh. 1946, s.78. 

     6. Bertel Budtz Müller: Kains Spor, Kbh. 1917. 
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halvkommunistiske Monde-gruppe, Ebbe Neergaard, Ebbe Munch og Aage Jensen, i 1930 
havde været i Sovjet og berettede herom i deres blad Monde, kunne de tale om "menneskenes 
medfødte gode egenskaber"(Monde 25/nov. 1930). Det er ligeledes en rodfæstet opfattelse 
hos Hans Kirk, som i hans trediverromaner fører til en romantisering af arbejdet i gamle dage, 
før det hele gik galt. Det er en opfattelse, som Hans Scherfig klart har givet udtryk for i sine 
romaner. Og det er den holdning, som præger hans forståelse af de socialistiske lande: dér 
bliver folk igen naturlige. De har f.eks. ingen neuroser. 

I en kendt tegning fra tidsskriftet Kulturkampen i 30'erne afbilder Ib Andersen denne 
opfattelse. Man ser glade og naturlige børn vælte ind i skolen på den ene side, for at komme 
ud på den anden som en flok invalider. Hans Scherfig gør det samme i Det forsømte forår og 
endnu mere konsekvent i Den forsvundne fuldmægtig. Hos fuldmægtigen viser det sig, at 
selvom drømmen om frihed ikke er dræbt fuldstændig, så er hans evne til frihed ødelagt. Føl-
gerigtigt drømmer han derfor kun om at komme under ordnede forhold - i et fængsel. 

Børnene blev i kulturradikalismen næsten indbegrebet af drømmen om frihed. 
Børnene havde kreativitet, swing, godhed osv. så at sige med sig fra naturen. Pædagogikken 
som vi kendte den ødelagde denne oprindelige naturlighed. En frigørende pædagogik måtte 
derfor 'tilpasse skolen til børnene' som en kendt amerikansk moderne pædagogik-bog hed. 

 Det sted, hvor naturen som metafor for frigørelse imidlertid kom tydeligst frem på 
utopiens billedskærm var i forbindelse med seksualiteten. Jeg har allerede nævnt Bertel Budtz 
Müllers pjece, hvor han naturliggør seksualiteten ved at oprette en ny grænse, en grænse som 
ligger ved perversionerne.  

Naturen synes meget nærliggende, måske fordi formeringen blandes ind i sagen. Og 
netop i begyndelsen af tyverne får vi den første diskussion i Danmark om fri abort - efter den 
blev fri i Sovjet. Forfatteren Knuth Becker, der klart tilhørte venstrefløjen, skrev i den 
anledning et skuespil, I som præker, hvor han argumenterede imod abort. Det gjorde han ved 
at hævde det naturlige moderskabs hellighed. Heroverfor rejste syndikalisten Chr. Christensen 
med vanlig skarphed problemet fra en helt anden synsvinkel. Mod idéen om fostrets livsret 
som naturretsligt argument  hævdede han det demokratiske argument: kvindens ret til at 
bestemme over sin egen krop7. 

Adskillelsen mellem lyst og formering blev en realitet i massemålestok med gummi-
præventionen. Denne adskillelse indleder efter min mening en helt ny fase i seksualitetens 
historie - ikke mindst for kvinderne. Dermed bliver seksualiteten tillige politiseret i en hidtil 
uset grad. 30'erne er nok den periode, hvor politiseringen når sit højdepunkt. 

Én af de mest centrale personer i denne forbindelse er Wilhelm Reich. Reich blev 
introduceret i Danmark  via pjecen Sexuel viden og kamp, som blev udgivet af Socialistisk 
Medicinergruppe på det kommunistiske Mondes Forlag i 1933 i ikke mindre end 7.000 ek-
semplarer. Denne pjece tager sit udgangspunkt i, hvad Reich kalder sexualnød.  

Seksualnøden - de ringe muligheder for et tilfredsstillende seksualliv - har sin rod i 
den borgerlige samfundsordning. Han skriver:  
 
"Det er forkert at spørge: Er den sexuelle moral god eller daarlig? Man maa spørge: Hvem har 
fordel af den og hvem ikke? Man maa spørge, hvilken hensigt den sexuelle moral, den 
sexuelle opdragelse, den sexuelle lovgivning har i den borgerlige samfundsordning. Og kun 
naar man har forstaaet forbindelsen mellem den sexuelle ideologi og borgerskabets interesser, 
vil man ogsaa rigtigt have erkendt sexualnødens væsen og betydning, og saaledes have vundet 

 
     7. Det gør han i en enquete i det kommunistiske dagblad Arbejdet 3.-4.2.1921. 
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den rigtige indstilling til dens bekæmpelse."8

 

 
     8. Wilhelm Reich: Sexuel viden og kamp, Kbh. 1933, s.7. 

Denne marxisering af seksualiteten var ny. Og for en psykoanalytiker som Reich betød en 
marxisering en grundlæggende anfægtelse af den uhistoriske tolkning af Freud. Jeg siger 
bevidst den uhistoriske tolkning, fordi Freud faktisk selv antydede at der var en anden og 
historisk tolkning, som han blot ikke udfoldede. Norbert Elias' undersøgelse af civilisationens 
tilblivelse tager sit f.eks. udgangspunkt hos den 'historiske' Freud. Men Reich var opdraget 
med den uhistoriske, biologiske Freud. 

For Reich kom hjælpen fra antropologien. Nærmere betegnet fra den polske antropo-
log Bronislaw Malinowski. Malinowski havde under 1. verdenskrig været på feltarbejde hos 
et melanesisk folk, trobrianderne, ovre i nærheden af Ny Guinea. Her blev han optaget af det 
åbenlyst anderledes seksualliv, trobrianderne udfoldede. Set ud fra Malinowskis teori om 
civilisationens udvikling var trobrianderne vilde, de stod altså på historiens tidligste stadium. 
Han så trobriandernes seksualliv, som en bestemt fase i menneskehedens udvikling. Han var 
ikke nogen tilhænger af den biologistiske Freud. 

Malinowski bestred allerede i 1926, at ødipuskonflikten skulle være grundlæggende. 
Han påpegede, at hos trobrianderne spillede faren ikke nogen vigtig rolle i børnenes liv. Det 
gjorde derimod morens bror. Derfor var såvel faren, familjen som den ødipale konflikt 
historiske størrelser. 

Malinowski sammenfattede sin undersøgelse i bogen The Sexual Life of Savages fra 
1929. Reich læste bogen med stor interesse. Den blev for ham beviset på, at seksuelle 
fortrængninger og skader på seksualiteten var af historisk art og ikke af biologisk. Han læste 
Malinowski på den måde, at trobriandernes børn intet kendte til seksuelle fortrængninger. 
Som han skrev i Orgasmens funktion: "Trobriander-børnenes kønsliv udvikler sig naturligt, 
frit og uhindret, med fuld tilfredstillelse på alle livets trin." (da. overs. s.222f.). 

På baggrund af sin læsning af Malinowski udkastede Reich i Der Einbruch der 
Sexualmoral fra 1931 den tese, at det centrale spørgsmål for en befolknings mentalhygiejne er 
det "naturlige kærlighedslivs tilstand".  Han bruger ordet naturlig i to lidt forskellige 
betydninger. At trobrianderbørnenes kønsliv kan udvikle sig naturligt betyder, at vi befinder 
os i et samfund, hvor der ingen hindringer er for seksualiteten. Den kan derfor udvikle sig 
som natur og ikke som struktureret af et samfund. Udtrykket "det naturlige kærlighedslivs 
tilstand" er et udsagn af polemisk karakter. Det udsiger, at et samfund, som fortrænger 
seksualiteten fortrænger seksualitetens naturlighed.  

Natur er altså for Reich en instans, der ligger uden for civilisationen og historien, en 
tilstand af frihed. Men natur er også en art imperativ: bliv så naturlig igen! Dermed peger 
begrebet netop på aspektet af strategisk tænkning i hans teori. 

Reich lokaliserer seksualnøden i det han kalder orgastisk impotens eller manglende 
evne til at opnå fuldstændig orgasme. Den fuldstændige bioelektriske udladning beskrev han i 
Orgasmens funktion som målet på og for sundhed og strategi. Et frit samfund, dvs. et 
kommunistisk samfund, måtte være et samfund, hvor befolkningen var orgastisk potent. Men 
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orgastisk potens var ikke kun et mål. Det var også et middel til frigørelse. En politisk 
bevægelse, som praktiserede seksualøkonomi i sin politik og i sin hele praksis havde større 
mulighed for at slå igennem. Kommunismen måtte føre seksualpolitik. Hele hans analyse 
pegede på, at nazismen hvilede på en omplacering af de seksuelle energier, mens 
kommunisterne troede, de kunne nøjes med at appellere til folks rationalitet og materielle 
interesser. 

 
 
 Der er det grundlæggende problem i hele dette kompleks af frigørelsesstrategier, at naturen er 
en problematisk allieret. Enhver tankegang, som baserer sig på forestillingen om en 
oprindelig natur, hviler på forudsætningen om en begyndelse, om en tabula rasa, hvorpå 
historien, undertrykkelsen eller opdragelsen skriver sin tunge skrift. En sådan tabula rasa 
eksisterer ikke. Enhver situation, hvori mennesker indgår, er med en gammel strukturalistisk 
formel altid-allerede struktureret. Det er menneskets natur at være historisk. 

Det er eksempelvis uholdbart at tro, at de amerikanske negre skulle være mindre 
samfundsmæssigt prægede, mere natur. De havde nogle andre traditioner at læne sig op ad, 
end de hvide, men de var hverken mere natur eller mere oprindelige. De sorte i USA var - lige 
som de hvide - indfældet i og udtryk for en bestemt historisk strukturering af kropslighed, 
gestik og seksualitet. Eksistensen af to distinkte bevægelsesmønstre gør ikke det ene til natur. 

Det vil være lige så uholdbart at tro, at børn er natur. Fra fødslen af udsættes de for 
en målrettet tilpasning til præcis den historiske situation, de er født ind i. Når et barn som ét 
årig kan gå, har det allerede tilegnet sig de grundlæggende træk i en kulturs brug af kroppens 
muskelgrupper. Selvom der er forskel på børns og voksnes bevægelsesmønstre i det samme 
samfund, så er der også forskel mellem børn i forskellige samfund. 

Endelig er det heller ikke holdbart at udpege trobriandernes kønsliv som mere natur 
end andre nærtboende eller fjerntboende folk. Men Reich er ikke den første, som troede at 
man ved 'historiens begyndelse' fandt naturen. Også Engels troede, at de vilde udfoldede sig 
naturligt. Han troede bare, at de gjorde det ved at parre sig i flæng. Således projiceres 
historisk betingede forestillinger om 'det frie' over på naturen. Problemet er blot det, at 
historien ikke holder op, når man kommer tilstrækkeligt langt tilbage i historien. Et samfund 
er et samfund, uanset dets 'placering' i en udviklingsforestilling, uanset dets kompleksitet. 
Seksualitet er samfundsmæssigt struktureret også hos trobrianderne. 

Man kan pege på, at bestemte træk ved en historisk strukturering er bedre, smukkere, 
mere lystne eller hvad man nu vil kalde dem. Man kan gøre dem til mål for en fremtidig 
udvikling. Men det gør hverken udgangspunktet eller målet til natur. 

Én af dem, som mest radikalt har bevæget sig ad det spor, jeg her har opridset, er nok 
Michel Foucault i hans diskursive arkæologi. Og karakteristisk nok har Foucault påvirket 
moderne seksualitetsforskning i uhyre grad med sit udkast til en seksualitetshistorie. Såvel i 
Bente Rosenbecks disputats om kvindelighedens konstruktion9 som i Wihelm von Rosens 
disputats om homoseksualitetens konstruktion10 spiller Foucault en afgørende rolle. 

I Foucaults udkast til en seksualitets-historie forkastes tanken om en seksuel repres-
sion helt og holdent. Derfor også tanken om en emancipation. Man kan lidt kortfattet sige, at 
Foucault meget rigtigt mener, at repressionstanken lægger op til en forestilling om en 

 
     9. Bente Rosenbeck: Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980, Kbh. 1987 og samme: 
Kroppens Politik. Om køn, kultur og videnskab, Kbh. 1992. 

     10. Wilhelm von Rosen: Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912, Kbh. 1993. 
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oprindelighed, en lykkelig tid før undertrykkelsen. 
Der er for mig at se to væsentlige problemer her. Det første drejer sig om hvilken 

historie, der er tale om. Det andet er om 'anti-repressions-tesens' holdbarhed. Og jeg må ifølge 
sagens natur holde mig til antydningerne. 

I såvel Rosenbecks som von Rosens bog er historien forstået som historien om en 
diskursiv formations udvikling. Det betyder, at de afsøger udviklingen i fremstillingen af 
seksualiteten i bestemte sproglige sammenhænge. I Rosenbecks bog er det især den 
medicinske diskurs, i von Rosens er det især den juridiske diskurs. Kun sporadisk og ikke-
systematisk er praksis en instans i fremstillingen, som overskrider det diskursive. 

Ved at fokusere på, hvad domstole, politi og jura skrev og dømte om mænd som 
havde 'omgængelse mod naturen', som var 'pæderaster', 'homoseksuelle' eller 'bøsser' omgår 
von Rosen det prekære spørgsmål: hvilken relation er der mellem de retslige udsagn og 
virkeligheden. Sandsynligvis ville en sådan overvejelse f.s.v. angår ældre tid i høj grad hvile 
på gætterier. Men ikke for nyere tid. Og hvad mænd foretager sig sammen, hvis og når de er 
det, er ikke nødvendigvis den samme historie, som den der italesættes i den herskende 
diskurs. En inddragelse af praksis og en indskrivning af diskursens historie i en større 
sammenhæng vil efter min mening bringe os tættere på centrale træk ved historien. 

Lad os f.eks. se på konsekvenserne af udbredelsen af gummipræventionen. Den 
gjorde det muligt for første gang at adskille lyst og formering. Dermed kunne kvinder for 
første gang nogensinde etablere seksuelle relationer uden angsten for graviditet. Konse-
kvensen af denne udvikling blev - ikke mindst efter den blev kombineret med en større 
økonomisk selvstændighed, at kvinder udviklede en hidtil uset autonomi11. Kvinder behøver 
ikke længere at definere sig gennem en mand (far eller ægtemand), men kunne opstille egne 
livsprojekter. 

For at beskrive denne udvikling vil vi givetvis kunne hente megen viden ud af den 
seksuelle diskurs' historie, som vi finder den i en lang række skrifter fra medicinske 
fremstillinger til seksualvejledninger. Men én effekt af Kinsey-rapporterne var, at 
inkongruensen mellem det offentlige billede og den egentlige praksis blev slående. Tallenes 
tale brød med den officielle diskurs' forestillinger. F.eks. m.h.t. hvor mange mænd, der havde 
homoseksuelle erfaringer. F.eks. m.h.t. hvor mange kvinder, der onanerede. Inkongruensen 
gjorde praksis til et nærværende problem. Det samme gælder de gentagne diskussioner om 
abort. Når en betragtelig del af den kvindelige befolkning i f.eks. København i 20'erne havde 
været hos en kvaksalver, så er netop inkongruensen  mellem lovens strenge straffe og den 
'praktisk' eksisterende opfattelse specifikt for den historiske situation. Praksis viser, at 
opfattelsen af kriminalitet ikke var den samme i den herskende diskurs og hos kvinderne. Dvs. 
at for at skrive seksualitetens historien måtte man udover diskursen også medtage moddi-
skurserne, de oppositionelle italesættelser. Men man måtte også stile imod at kunne afdække 
praksis som et særligt og privilegeret lag af virkeligheden. 

Herfra kan vi så måske også rejse spørgsmålet om emancipationsstrategierne og anti-
repressionstesen. Hvis en større grad af autonomi er et mål på en større grad af frihed, så er 
der sket en seksuel frigørelse af kvinderne. En frigørelse, som iøvrigt også har bragt 
homoseksualiteten ud i det åbne, da sex ikke længere handler om formering.  

Men, ville Foucault fra sin grav råbe til mig: "Det forudsætter et værdisystem lagt 
ned i historien, en begyndelse, en oprindelighed osv. Hermed er vi inde i den metafysik, som 
jeg hele tiden har villet dekonstruere. Tanken om at der under historiens ydre lå et indre 

 
     11. Se også Anthony Giddens: The Transformation of Intimacy, London 1992. 
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væsen. Altså er vi tilbage ved begyndelsen." 
Hvis Foucault ville tilkaste mig denne postmortuelle indvending, ville jeg svare: ja 

det er da klart, at der ligger et værdisystem i en sådan fremstilling. Men værdisystemet er jo 
kun et spørgsmål om valg af koordinatsystem, ligesom i relativitetsteorien. Einsteins 
opdagelse af relativiteten i fysiske systemer gjorde ikke en analyse af dem umulig. Relativitet 
er ikke det samme, som at alt er lige gyldigt. Men en beskrivelse kræver et bevidst valg af 
begyndelse og koordinatsystem. I sociale og historiske analyser kunne dette princip overføres 
til det refleksive valg af koordinatsystem. Dvs. det valg som medreflekterer éns eget udsigts-
punkt.  

Når vi stiller problemet op på den måde, fastsætter vi en række 'måleforhold', kunne 
vi kalde dem. Så siger vi: det er et gode for kvinder at være autonome, ligestilling mellem 
kønnene er et strategisk mål. Frigørelse og frihed er altså her bundet til en koordinatsystem, 
som vi vælger.  

Konstruktionen af en ny og autonom kvindelighed er set udfra et bestemt synspunkt 
en frigørelse. Nemlig det synspunkt, som betragter forøget autonomi som et gode. Den vælger 
ikke nødvendigvis naturen som udgangs- og slutpunkt. Men den peger på en parallelitet 
mellem andre emancipationer knyttet til moderniteten. Og frem for alt: en påpegning af øget 
autonomi som emancipation er en påpegning af et centralt træk ved udviklingen af modernite-
ten. 

Københavnerne ved godt, hvad Friheden er, den er nemlig en sation på S-banen mod 
Vallensbæk og Køge. Sagt på en anden måde: man kunne opfatte frihed som en station på 
vejen og ikke som et endemål. Problemet med frigørelsesstrategierne var i høj grad, at de 
fandt et absolut begyndelsespunkt og et absolut slutpunkt. I det reichianske miljø i 
mellemkrigstiden blev netop denne absolutisme næsten til en vittighed. En af miljøets 
deltagere fortalte mig engang, at han var begyndt at mistro betydningen af den fuldstændige 
orgasme efter han havde slået Tage Philipson i tennis. Philipson, som var én af Reichs 
disciple, blev opfattet som én, der var nået i mål og derfor som én, det måtte være umuligt at 
slå i tennis. 

De kulturadikale frigørelsesstrategier forlagde deres billeder af frihed til naturen. 
Men frihed er ikke i naturen, den er i historien. Dér muliggøres den, dér realiseres den, hvis 
det er muligt. Foucault dekonstruerede essenstænkningen, men umuliggjorde samtidig 
frigørende tænkning. Men frigørende tænkning er stadig mulig.Og måske var de felter de 
kulturradikale udpegede slet ikke så tossede. Faktisk må vi konstatere, at der er sket en 
betydelig ændring i forholdet mellem børn og voksne, den rytmiske musiks betydning for 
vores kropskultur er ændret og vokset i en grad, som de næppe havde kunnet forestille sig og 
hvad angår de seksuelle relationer er der sket et epokegørende skift siden tyverne. 

Men er vi blevet frie og naturlige? Natur er det i hvert tilfælde ikke. Og friheden er 
ikke nogen endestation. 
 
 
Morten Thing, lektorvikar, dr.phil. Center for Arbejderkulturstudier, Københavns Universitet, 
Njalsgade 80, 2300 København S, Danmark. 
 
In the interwar period the socalled cultural radicalists of Scandinavia developed conceptions 
of emancipation, which placed freedom in the area of nature. In the article this is shown 
among other examples with the theories of Wilhelm Reich. It is discussed whether a 
emancipatorial thinking can base itself on the concept of nature and it is stressed, that the 
nature of man is history. Therefore freedom is generated and realised only in history. 


