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I t ene  fra ca. 1860 til ca. 1900, hvor pengenkonornien slog igennem som den 
dominerende udvekslingsform i det danske landbrug, ændredes det agrare fa- 
miliebrug pA mange planer. I den senere forskning er denne ændring undersegt 
ud fra forskellige synsvinkler1, og det er med disse forskningsresultater i bag- 
hovedet, jeg vil forscige at pejle mig ind til, hvilke bevidsthedsmæssige konse- 
kvenser de materielle ændringer fik for den kvindelige psyke i det agrare smA- 
borgerskab. 

Under landbrugskrisen i 80'erne, hvor det danske landbrug blev gennemgri- 
bende omlagt, ændredes strukturen i det familiale produktionsfællesskab. Pro- 
duktionen, som tidligere havde reproduktionen af familiebruget som mtU og ar- 
bejdsfællesskabet omkring selvejet som den strukturerende faktor for dagligda- 
gen og den menneskelige kommunikation, rettede sig nu mod et anonymt mar- 
ked, hvor upersonlige samfundsmæssige styringsmekanismer af mere eiler 
mindre abstrakt art lmrevet fra den konkrete jord- og familiesammenhæng be- 
stemte afsætnhgvilktene. - Vi ved en del om, hvordan denne ændring PAW- 
kede familiens funktioner: det patriarkalske familiesammenhold, som tidligere 
omfattede hele husholdet, slog pA flere ledder sprækker. Klasepolariseringen 
gennemsyrede efterhanden husholdets interne relationer, sA tyendet i hnjere 
grad end fm fik status som betalt arbejdskraft2. De nye stuehuse fra perioden 
adskilte familiens opholdsrum fra tyendets, omsorgsfunktionerne for sognets 
jordlase og fattige gamle gled fra gtdhusholdet over til statslige institutioner - 
helt bastant slog det igennem ved de mange nye fattiggtde, som sA dagens lys i 
denne periode3 - overskudsproduktionen, som tidligere dels gik til aflimning af 
tyendet dels til almisser til de fattige, forsvandt fra gtdhusholdet. Tendensen 
var, at d e  led i produktudviklingen skde  gmes profitable. Overskudsmælken 
gik ikke mere til den jordlase landarbejder. der ikke selv havde nogen ko, men 
blev udnyttet produktivt til en udvidelse af griseholdet O.S.V. - som et led i denne 
bevægelse udvandrede landets fattige overskudsbefolkning eiler slog sig ned i 
byerne, hvor den udgjorde rekrutteringsgrundlaget for den ndvendige ar- 
bejdskraft til industriaiiseringens gennemslag i Werne. 
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Effektivseringen af produktudviklingen pilvirkede ogsl de kvindelige 
arbejdsomrader. Tidligere decideret kvindearbejde blev underlagt mekaniserede 
procaser og blev overtaget af mænd, og det produktive arbejde, som blev tilba- 
ge til kvinderne, blev monotoniseret. Tendentielt blev kvinderne udgrænset til 
de kedeligste og ofte fysisk krævende trivielle arbejdsfelter, og dette grove kvin- 
dearbejde blev efterhbden overladt til det kvindelige tyende, mens hustruen 
knyttedes nænnere til stuerne og bmene4. - Det sanseiige kropsbetonede fæl- 
lesskab i hverdagen blev derved brudt op, og denne adskilleise af arbejdssfæren 
fra intimsfæren rnbede sig ogsA gennem den ny byggestil, hvor alnimmets al- 
kover forsvandt, og sovekammeret lukkede for fællesskabet omkring forældre- 
nes samliv. 

Produktionsomliegningen resulterede altsi i en ændret familiestruktur i 
gArdsholdet, hvor den intime kerne mere d e r  mindre tydeligt blev afgrænset fra 
gilrdens samfundsmæssige produktion . 

Det betrad selvfnlgelig ogsA, at socialisationen - bmenes bevidsthedsmæssige 
danneisesproces og færdighedstilegnelse - ændrede karakter. PA den ene side in- 
tensiverede~ de fnleisesmæsige b b d  mellem moderen og bmene - denne psy- 
kiske investering var ogsA et resultat af, at mekaniseringen mere og mere over- 
flmiiggiorde bmearbejdet blandt gArdmændenes b m  - pA den anden side 
krævede den industrielle og tekniske udvikling i landbruget, at b m n e s  skole- 
gang blev andet og mere end udenadslæren af religicm remser og skriftsteder. 
BAde de centralt forvaltede skoler og de mange nye friskoler, som var et udtryk 
for bmdernes selvforvaltning af deres uddanneisesbehov, satsede i hnjere og 
hnjere grad pA at oparbejde evner til rationel og kalkderende omverdensbeher- 
skelse. selv om skolegangen langt op i det U). Arhundrede var fleksibel i forhold 
til produktionens behov5. PA samme made tog indlæringsprocessen i eftersko- 
ler. hnjskoler og landbrugsskoler nok udgangspunkt i de erfaringer, de unge 
havde fra hjemmet, men læreprocessen blev udbygget og effektiviseret og on- 
enteret mod samfundet. sA den kom til at svare til de nye sociale og nkonomiske 
krav, som den kapitaiistiske udvikling satte, sA bmderne fortsat kunne hævde 
sig som en klasse af smaborgere. 

DanneIsesprocessen tenderede siliedes mod at afsætte sig som en dobbeltbe- 
vidsthed, der pA det psykiske plan modsvarede den opsplitning mellem intim- 
sfære og arbejdssfære, som familien pA det samfundsmæssigt produktive/re- 
produktive plan aftegnede. PA den ene side oparbejdelsen af omverdensonente- 
rede intellektuelle og konstruktive evner, der stod i modsætning til de værdier, 
som prægede bondefamilien fm 1860, hvor etableringenaf selvejet fortrinsvis 
kaldte pA evner til flid, opsparing og beherskelse inden for familiens rammer. 
PA den anden side udviklede det intimiserede familiemamter nogle intense fnlel- 
sarelationer mellem de biologisk beslægtede familiemedlemmer, hvor de adi- 
pale strukturer især kanaliserede den frigjorte psykiske energi ind i tætte om- 
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