
Kvindebevidsthed 
omkring den seksuelle 

f rigmelse 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Alice Holmgaard og Anne Aagaard 

Kvindebevidsthed omkring den seksuelle frigmrelse 

@ Forlaget Medusa 
1. udg., Kwbenhavn 1976 

ISBN 87 7332 012 9 

sats 

Linotype Aldus 

produktion 
Nmrhaven Bogtrykkeri as, Viborg 

omdag 
Bruno Ingemann 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Alice Holmgaard 

Anne Aagaard 

Kvindebevidsthed 
omkring den seksuelle 

frig~relse 

Om sammenhængen mellem den 
samfundsmæssige udvikling i Dan- 
mark i slutningen af 60ferne og 
begyndelsen af 70ferne, kvinder- 
nes samfunds- og familiernæssige 
placering og den psykoseksuelle 
Irvindebevidsthed, belyst gennem 
analyseeksempler fra kvindelitte- 
raturen 1968-75 

Medusa 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.

http://www.medusa.dk


Indholdsfortegnelse 

Forord 15 

Indledning 17 

F ~ r s t e  del, historisk afsnit 21 

Kap. I: ,Den anden industrielle revoIution" 23 

a. Generel okonomisk-historisk beskrivelse 23 
b. Den kapitalistiske produktionsmade 24 
c. Klasser 24 

1. Kapitalistklassen 24 
2. Arbejderklassen 25 
3. Småborgerskabet 26 
4. Mellemlagene 26 
5. Kvinder og klasser 27 

d. Kapitalakkumulation 28 
e. H~jkonjunkturen og forbrugsvanerne 30 
f. Ændringer i erhvervs- og kvalifikationsstrukturen 32 

Kap. II: Karakteristiske træk fra periodens bevidsthed 34 

a. Marxistisk bevidsthedsteori 34 
b. Opr~rsbevægelscr og antistatslige protester 37 

1. Arbejderklassen 37 
2. SmAborgerskabet 38 
3. Mellemlagene 39 

c. Kvindebevægelsen 40 
1. Arsager til kvindebevægelsens opståen 40 
2. Hovedtendenser i udviklingen inden for kvinde- 

bevægelsen 40 
3. Klasser og kvindebevidsthed 43 
4. Krisens betydning for kvindebevidstheden 45 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Kap. III: En karakteristik af seksualiteten i slutningen 
af 60'erne og begyndelsen af 70'erne 47 

A. Fng0reLesbestræbe1ser og liberaliseringstendenser 
omkring k~nsrollemanster og seksualitet i 60'erne 
og begyndelsen af 70'erne 47 
a. Kvinder og lovgivning 48 
b. Lovgivning omkring seksualiteten 50 

1. Skolens seksualundervisning 50 
2. Abortlovgivning 50 
3. Prostitutionslovgivning 51 
4. Homoseksualitetslovgivning 5 1  
5. Pornografilovgivning 5 1  

c. Karakteristiske trzk ved ,,den seksuelle frig~relse" 51 
1. Inge og Sten Hegeler, Ekstrabladet 52 
2. Pornografi 53 

d. Konklusion 54 

B. Nye samlivsformer som fnlge af liberaliseringstendenserne 
i som uden for den traditionelle familiedannelse 55 
a. I familien 55 

1. Utroskab 55 
2. Skilsmisse 55 
3. ,,Det åbne ægteskab" 56 
4. Det papirl~se ægteskab 56 

b. Uden for den traditionelle kernefamilie 57 
1. Kollektiver 57 
2. Seksuelle minoriteter 59 

c. Konklusion 60 

C. Frig~relsesbestræbelser omkring kvindekroppen 60 
a. Menstruation 61 
b. Graviditet 62 
c. Fadse1 62 
d. Amning 63 
e. Overgangsalder 64 
f.  Seksuallyst 65 
g. Orgasme 66 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



h. Onani 67 
i. Prævention 67 
j. Abort 68 
k. Konklusion 69 

D. De samfundsmæssige og ideologiske Itonsekvenser af 
kapitalens krise med særlig henblik på den seksuelle 
kvindefriggrelse belyst gennem eksempler fra den 
offentlige debat 69 
a. Den ny f~lsomhed 70 
b. Gallup om kvinderne og den seksuelle frig~relse 70 
c. Masters & Johnson 71 
d. Kvinden som mor 72 
e. Konklusion 72 

Konklusion på fnrste del 74 

Anden del, kvindernes placering og funktion i social- og 
infimsfæren i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 
70'erne 75 

Indledning 77 

Kap. I: Kvinderne i socialsfæren 78 
a. Kvinden i uddannelsessystemet set i keins- og klacse- 

mzssig sammenhæng 78 
1. Hojere uddannelse 78 
2. Mellemuddannelse 79 
3. Lærlingeuddannelse 79 

b. Kvinden på arbejdsmarkedet 80 
1. Ansættelsec- og avancementsmuligheder 80 
2. Lnnforhold 81 

Kap. II: Kvinderne i intimsfæren 82 

A. En teoretisk beskrivelse af familiens og kvindens 
funktion set i relation til den kapitalistiske 
produktionsmåde 82 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



a. Reproduktion 83 
b. Konsumtion 83 
c. Familien 84 
d. Kvindens placering og funktion i relation til den 

kapitalistiske produktionsmåde 85 

B. Familien i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 
70'erne 85 
a. En beskriveIse og karakteristik 85 
b. Familiens socioakonomiske funktion 87 

1. Funktions~ndringer og funktionstab 87 

C. Familiekvindens samfundsmæssige funktioner i slutningen 
af 60'erne og begyndelsen af 70'erne 89 
a. Tilpasning mellem ude- og hjemmearbejde 91 
b. Dobbeltarbejde 91 
c. K0nsrollem~nster og magtfordeling 92 
d. Familiearbejdet, husarbejdet 93 
e. Bnrnepasning 94 
f.  Konklusion 95 

D. Den borgerlige familieideologi 95 
a. Intimsfzre - socialsfære 95 
b. Den borgerlige familiemyte 96 
c. Kvindemyter 97 
d. Kærlighedsmyten 98 
e. Konklusion 98 

E. Den borgerlige familie og kvindeideologi set i relation 
til den samfundsmæssige udvikling i 60'eme 99 

Konklusion p i  anden del 101 

Tredje del, kvindecocialicering med snrligt henblik på 
den psykoseksuelle socialisering og bevidsthedsdannelse 103 

Kap. I: Psykoanalytis1c forklaringsn~odel: F~eud, indlediling 106 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



A. Den psykoseksuelle primcersocialisering 107 
a. Driftslzren 107 
b. Seksualdriften 107 
c. De psykiske grundstrultturer 108 
d. Faselæren 109 
e. Identifikationsprocessen 110 

1.0dipussituationen 110 
2. Elektrasituationen 111 

f.  Latenstiden 112 

B. Freuds syn på kvindelighed 112 
a. Det historisk specifikke hos Freud belyst ved adipus- 

situationen 112 
b. Aktiv-passivpolariteten 113 
c. Penismisulidelse 113 

1. Den normale kvindelighed 114 
2. Maskulinitetskomplekset 115 
3. Neurotisk kvindelighed 116 

C. Kritik af Freuds syn på kvindelighed 117 

D. Konklusion om Freud 118 

Kap. I I :  SocialpsykoIogisk forklaringsmodel:  Kuren H o r ~ z e y ,  
ind ledning  119 

A. Den infantile seksualitet 120 
a. Libidoteorien 120 
b. Penismisundelsen 122 
c .  0dipussituationen 123 

B. Karen Horneys syn på kvindeseksualitet og begrebet 
kvindelighed 125 
a. Mandlighedsmisundelse, frigiditet 126 
b. Masochisme 127 
c. Kvindelighed 128 

C. Konklusion på Karen Horney 129 

D. Kritik af Karen Horney 129 
E. Hvad kan vi bruge psykoanalysen til? 130 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Kap. III: Ksns- og klassespecifik socialisering, forstdef 
ud fra en historisk-materialistisk forklaringsmodel, 
indledning 132 

A. Klassespecifik socialisering, Alfred Lorenzer 133 
a. ,,Mor-barn-dyaden" 133 
b. Systematisk brudt praksis 134 
c. Underklassen - ,,rigid abstrakt negation" 136 
d. Underklassens socialiseringspraksis i relation 

til klassens ovrige samfundsmæssige praksis 137 
e. Middelklassen - ,,bestemt negation" 137 
f. Middelklassens socialiseringspraksis i relation 

til klassens samfundsmæssige praksis 139 
g. Empiri 139 
h. Konklusion (Bronfenbrenner) 139 

B. K~ncspecifik socialisering 141 
a. Dependens 142 
b. Primærsocialisering, ~dipussituationen, D. B. Lynn 144 
c. Empiri 145 
d. Konklusion 146 
e. Den klassespecifikke k0nsrolleidentifikation 147 
f. Den kvindelige sekcualkarakter, Wilhelm Reich 145 
g. Konklusion 150 
h. Sekunda k0nsspecifik socialisering 150 
i. Klassespecifik sekundm socialisering 152 
j. Dependensens ltonsekvenser 153 
k. Den kvindelige dependens set i en historisk og 

samfundsniæssig sammenhæng 153 

Kap. IV: Karakteristiske trzk omkring kvindebevidstheden 
p6 baggrund af kvindernes samfundsmæssige og familie- 
mæssige væren og socialisering 156 

Kap. V: San~nzenfatiling af farsfe, anden og fredje del 160 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Fjerde del, kvindebevidsthed omkring den seksuelle frigorelse 
i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne belyst 
gennem analyseeksempler fra periodens kvindelitteratur 163 

Kap. I :  Indledning 165 

a. Kvindelig litterm offentlighed 165 
b. Formål og metode 166 
c. Karakteristik af de udvalgte teksters udtryksform 168 

Kap. I I  :Hovedtendenser omkring den seksuelle frig0relse og 
den danske kvindebevægelse 170 

Kap. I I I :  Mellemlagsforfatterne 173 

I :  Blandingsformer mellem analyse, f ik t ion og personlig 
erfaring 173 

A. Suzanne Bragger: Fri os fra kærligheden, Kmlighedens 
Veje og Vildveje 173 
a. Kvinders kacrlighedsangst 174 
b. Kærlighedsutopi og strategi 176 
c. Konklusion 178 

B. Maria Marcus: Den frygtelige sandhed 179 
a. Forelrabig karakteristik af bogen 180 
b. En analyse af Maria Marcus' seksuelle forestil- 

lingsbilleder 182 
1. Maria Marcus' mandsideal 182 
2. Subjel<t/objekt problematikken 184 

c. En socialhistorisk placering af problematikken 186 
d. Vurdering af Maria Marcus' strategi 188 

C. Samleafsnit for Brngger og Marcus 190 

I I :  Fiktion 191 

A. Anna Ladegaard: Udenfor sæsonen 191 
1. Indledning 191 
2. Romananalyse 191 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



a. Berthes samfundsmæssige placering og intimsfzere- 
funktioner og -relationer 191 

b. Berthes bevidsthed omkring kvinder, kærlighed 
og seksualitet 193 

c. Frig0relsesforl~bet og skyldsyndromet 195 
3. Romanens forklaringsmodeller 198 
4. Romanens problematik og den socialhistoriske virke- 

lighed 199 
5. Konklusion og vurderinger 201 

B. Jette Drewsen: Hvad tænkte egentlig Arendsei 201 
1. Socialhistorisk placering 201 
2. Romananalyse 203 

a. Den familiemæssige undertrykkelse i kenie- 
familien 204 

b. Den seksuelle undertrykkelse 204 
c. Socialisering 206 
d. Hzrvzrket 208 
e. Bogens kvindetyper 209 

3. Romanens forklaringsmodeller 212 
a. Ursulas bevidsthed og ideologi 212 
b. Konklusion 214 
c. Forfatterens bevidsthed 214 

4. Konklusioner og vurderinger 215 

C. Jette Drewsen: Fuglen 217 
1. Indledning 217 
2. Karakteristik af bogen 218 
3. Jette Drewsen og den seksuelle frigarelse, konklu- 

sioner og vurderinger 219 

I I I :  Arbejderforfatterne 223 

A. Grete Stenbæk Jensen: Konen og æggene 223 
l. Bogens problematik i en socialhistorisk belysning 223 
2. En kort karakteristik af bogen og dens problem- 

stillinger 225 
3. De kzrlighedsmzssige og seksuelle aspekter i bogen 226 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



a. Socialsfæren. Den objektive arbejdssituation og 
subjektive bevidsthed 226 

b. Intimsfzre. Familiesituation og subjektiv 
bevidsthed 227 

c. Seksualitet 227 
4. Marthas socialisering 229 

a. Socialisering og subjektiv bevidsthed 229 
b. K~rIighed/seksuditet 230 

5. Den kærlighedsmæssige og seksuelle problematik i 
relation ti1 den politiske frigmrelse 231 

6 .  Konklusioner og vurderinger 233 

B. Dagmar Andreasen: Fabriksliv 235 
1. Socialhistorisk placering 235 
2. Karakteristik af Dagmar Andreasens ideologi og 

bevidsthed 236 
a. Socialsituationen/politisk bevidsthed 236 
b. Intimsfæresituationen/politisk bevidsthed 237 
c. Kærlighed/seksualitet 238 
d. Kærligheden/seksualiteten og den politiske 

bevidsthed 239 
3. Konklusion og vurdering 241 

Kap. IV: Sammenfatning og afslutning 244 

A. Indledning 244 

B. Konklusioner p5 fjerde del 244 
1. Mellemlagsforfatterne 245 

a. Konklusioner på de enkelte forfattere 245 
b. Fællestræk 247 

2. Arbejderforfatterne 249 
a. Konklusioner på de enkelte forfattere 249 
b. Fadlestræk 250 

C. Afsluttende bemærkninger 253 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Appendix,  analyser o g  vurderinger af den seksuelle frig~irelse 
med særlig henblik pd kvinderne 255 

Indledning 257 

Kap. I :  Herbert Marcuse og Reimut  Reiche 258 

A. Primær udbytning af dri f ten  259 
a. Konklusion 262 

B. Sekundær udbytning a f  dr i f t en  262 
a. Konklusion 265 

C. Den repressive afsublimering og kvinderne 265 
a. Konklusion 267 

Kap. II: Kvindeteoretiske analyser og vurderinger omkring 
seksualiteten og den seksuelle f r i g ~ r e l s e  268 

a. Kate Millett 268 
b. Germaine Greer 270 
c. Shularnith Firestone 273 
d. Juliet Mitchell 274 
e. Konklusion 278 

Nofer  fil f0rste del 279 

Nofer  til anden del 282 

Noter til tredje del 283 

Noter til fjerde del 285 

Noter til analysee1ccernpIer fra periodens realistiske 
kvindelitteratur 288 

Noter til appendix 290 

Litterafurliste 293 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Forord 

En unders~gelse af kvindcbcvidstheden omkring den seksuelle 
frigarelse vil ligesom alle andre undersogelser af bevidstheds- 
forhold bygge pH materiale, der på flere måder er begrænset. 
Tanker og falelser, reaktioner og holdninger, i det hele taget det 
stadigt foregående psykologiske liv i samfundet kan kun fast- 
holdes, analyseres og forstås, i det omfang det materialiserer sig 
i en eller anden tekstlig form. Blandt de mulige tekstlige kilder 
bygger vi i denne undersagelse på b ~ g e r  skrevet af kvinder, dels 
romaner, dels bager, som er blandingsformer mellem analyse, 
fiktion og personlig erfaring. Det er klart, at de forfattere, som 
herigennem bliver inddraget, ikke udtrykker alt det, der er fore- 
gået i kvindernes bevidsthed i disse år. De er i mange henseen- 
der præget af netop at være forfattere, og står vel langt fra midt 
i de klasser og lag, som de indgår i, er knyttet til. Alligevel tror 
vi, at de indfanger nogle centrale og på vigtige punkter bredt 
repræsentative bevidstl~edsmæssige forhold. Selve det, at deres 
bager bliver læst s3 meget, som de g0r, peger i den reming. 

De afsnit af bogen, som handler om den historiske og sam- 
fundsmzssige baggrund for forståelsen af de undcrsagte be- 
vidcthedsforhold, blev som udgangspunkt for hele undersagelsen 
udarbejdet f ~ r s t .  Siden da er der udkommet flere boger om den 
okonomiske udvikling i Danmark efter krigen og også om Ivin- 
dearbejdet i denne periode. Vi er kede af ikke at  have kunnet 
inddrage dem, men så vidt vi kan se, ville der i givet fald 
hovedsageligt vzere bIevet tale om en uddybning af den 0ko- 
nomisk historisk beskrivelse, vi giver, ikke om nogen grundlæg- 
gende anderledes beskrivelse. 

Bogen skulle kunne Imses uden szrlige forudsa2tninger. Begre- 
ber og fagudtryk bliver som hovedregel forklaret f ~ r s t e  gang, de 
bliver taget i anvendelse. De teorier, som unders~gelsen bygger 
på, bliver ligeledes introduceret på et letforståeligt niveau. For 
universitctspublikuiniiiet vil disse afsnit derfor nok være be- 
kendt stof. Til gengald håber vi, at  bogen netop gennem disse 
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afsnit og i kraft af en (forhåbentlig) lettilgængelig sproglig 
fremstilling vil kunne anvendes mange andre steder, hvor der 
bliver arbejdet med kvindeproblematikken, på seminarier, h ~ j -  
skoler, i gymnasie- og HF-undervisningen. 
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Indledning 

Denne undersagelse skal forstås p5 baggrund af og som et Ied i 
de politiske bestræbelser på en frignrelse af det patriarkalske, 
kapitalistiske samfund, bestræbelser, som i Danmark startede 
med ungdomsoprnret i 1968, og som også kvindebevægelsen må 
forstås i sammenhæng med. 

Bogens emne er kvinders bevidsthedsforhold omkring seksua- 
liteten og de seksuelle frignrelsestendenser, som under betegnel- 
sen ,,den seksuelle frigOrelsel' tog sin begyndelse i slutningen af 
60'ernes Danmark; materialet, hvorigennem bevidsthedsforhol- 
dene undersnges, er eksempler fra kvindelitteraturen 1968-75. 
Vi vil herunder beskæftige os med problematikken set i relation 
til kvindernes klassebaggrund (mellemlag, arbejderklasse) og 
forsnge at forstå og om muligt forklare forholdet mellem kvin- 
dernes ,,psykologiske virkelighed" og deres socialhistoriske for- 
udsætninger, d.v.s. kvindernes samfunds- og familiemsssige 
placering og knnsspecifikke socialisering. 

Det er vores hensigt at forsnge at foretage en beskrivelse af 
sammenhængen mellem på den ene side nogle konkrete produk- 
tionforhold, familiens specifikke udseende og funktion og på den 
anden side kvindernes samfundsmæssige og familiemsssige væ- 
ren, socialisering og psykoseltsuelle karakterstruktur og bevidst- 
hedsdannelse omkring seksualiteten og den seksuelle frignrelse. 

De kvinder, som udgar vores materiale i det tekstanalyserende 
afsnit, harer i dag til gruppen af yngre og midaldrende, d.v.s. 
kvinder, som er socialiseret f0r de seksuelle liberaliseringsten- 
denser har gjort sig gaddende. Deres kmsspecifikke socialise- 
ring m5 man derfor antage har været af forholdsvis traditionel 
karakter. Det er da bl.a. vores hensigt at se, hvorledes disse 
kvinder bevidsthedsmæssigt reagerer pa de seksuelle liberalise- 
ringstendenser og herunder focusere på, hvorledes problematik- 
ken sætter sig igennem i forhold til kvindernes klassebaggrund. 
Til belysning af denne problemkreds har vi i underssgelsen ind- 
draget 3 store unders0gelsesområder, som skulle give den social- 
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historiske og socialpsykologislte baggrund for teksterne, nemlig 
1. et historisk afsnit ( I. del), hvor vi trækker periodens akono- 

miske, politiske og bevidsthedsmæssige perspektiver op. Vi 
fremdrager her især kvindeproblematikken i relation til vores 
emne. Det historiske afsnit indeholder videre en beskrivelse og 
karakteristik af seksualitcten og den seksuelle frigorelse i 
Danmark i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70ferne, 
igen med særligt henblik på kvinderne. 

2. cn redegarelse for kvindernes samfundsmæssige og familie- 
mæssige placering og funknoner i perioden (II. dcl). 

3. en redegarelse for den k~nsspecifikke socialiseringsbaggrund, 
som de yngre og midaldrende kvinder må antages at have fået 
(III. del). Til belysning af dcnne problematik har vi dels ind- 
draget Freud og psykoanalysen som repræsentant for den bor- 
gerlige, patriarkalske kvindesocialiseringsopfattelse, dels I<a- 
ren Horncy som repræsentant for en socialpsykologisk for- 
klaringsmodel omkring den kvindelige psyl~oseksuelle bcvids t- 
hedsdannelse. I samme del inddrager vi det ltlassemæssige so- 
cialiseringsaspekt belyst gennem Alfred Lorenzers historisk- 
materialistiske forklaringsmodeller. 
Bogens fjerde del er analyseeksempler fra periodens kvinde- 

litteratur. Teksterne falder i 2 grupper i forhold til forfatternes 
klassetilhorslorhold. Vores hensigt er her ved hjælp af en nzr- 
mere tekstanalyse at afdække strukturer og forestillinger om- 
kring seksualiteten og den seksuelle frig~relse, samt ved hjælp 
af hele den tekstexterne del at forstå og om muligt forklare de 
foreliggende forestillinger. Vores egentlige mål med den tekst- 
analyserende del bliver da at knytte forbindelsen mellem tekster- 
nes interne tematiske grundstrukturer og den socialhistoriske 
virkelighed, som er teksternes tilblivelsesbaggrund. 

Vores metode vil, som det er fremgået, vEre en historisk- 
materialistisk betragtningsmåde over for såvel den samfunds- 
mzessige udvikling, bevidsthedsdannelsen som tekstproduktio- 
nen. Som tekstanalytisk metode vil vi anvende den histonsk- 
strukturalistiske metode, der sigter på at afdaekke de betyd- 
ningsstruknirer, som ifolge den strukturalistiske analysemetode 
ligger bag teksternes handlingsplan. 
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Vi har gennem den anvendte metode forsngt at oversltride 
traditionelle faggrænser. I forhold til måden at læse Iitterzre 
tekster på må vores metode således også ses i relation til de 
sidste Ars udvikling i retning af en bredere socialhistorisk lzs-  
ning og forstielse af såvel teksterne som de psykiske struktu- 
rer. Samtidig må undersngelsen også ses som et bidrag til af- 
dækningen af de pykiske strukturers knns- og klassemæ~si~e 
betingethed. 

Vi har som appendix vedfnjet en fremstilling af de teoreti- 
kere, som har spillet en rolle som baggrundsviden i vores egen 
tiIgang til problematikken (Herbert Marcuse, Reimut Reiclie 
samt kvindeteoretikerne Kate Millett, Germaine Greer, ShuIa- 
mith Firestone og Juliet Mitchell). 
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Kapitel I 
,,Den anden industrielle revolution" 

a. Generel ~ltsnomisk-historisk beskrivelse 
Den akonomiske udvikling siden anden verdenskrig viser en 
voldsom vxkst med oget acceleration siden slutningen af 50'er- 
ne. Denne vækstrate er brudt fra slutningen af 601erne, således 
at nkonomien nu tenderer mod stagnati0n.l 

Udviklingen i 50'erne var nok przget af nkonomisk frem- 
gang, men betinget af råstofmangel, alsætningsvanskeligheder 
for landbruget og et ustabilt pengemarked genneml~b Danmark 
en rzkke kriser, som man fra politisk side sagre at lose ved 
regulerende indgreb af protektionistisk karakter. Fnrst omkring 
1957158 satte en egentlig hajkonjunkturperiode ind, idet Dan- 
marks omdannelse fra landbrugsland til industrisamfund blev 
en realitet (industrieksporten oversteg landbrugseksporten). Den 
landbrugsprotektionistiske politik blev ikke mere enerådende, og 
man traf forskellige industrifremmende foranstaltninger. Staten 
optog store udenlandske lån til finansiering af den industrielle 
ekspansion, og afskrivningsreglerne for erhvervslivet begunsti- 
gedes. ,,Den anden industrielle revolution" tog sin begyndelse 
i Danmark. 

Den industrielle ekspansion berad en stigende kapitalakkumu- 
. lation op igennem 60'erne. Danmarks medlemsskab af de syv 

gav mulighed for en friere kapitalakkumulation tværs over lan- 
degrænserne. I 1973 trådte Danmark ind i EF, og tendensen til 
kapitalkoncentration fortsatte. 

For at forsta de dybereliggende nkonomiske sammenhænge i 
perioden vil det vzere relevant at tage udgangspunkt i Marx' 
teori om produktion af mervzrdien og betragte den i relation til 
den historiske virkelighed. Man må således skelne mellem det, 
Marx kalder ,,vxsenl' og ,,fremtr~delsesform". Ved fremrrzdel- 
sesform forstås det umiddelbart iagttagelige og ydre såsom em- 
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piriske data og statistisk materiale, væsen er de bagvedliggende 
lovmzssigheder af materiel-nkonomisk karakter. Analysen be- 
stbr således i at vise sammenhængen mellem fremtrædelsesfor- 
merne og lovmæssighedeme. 

b. Den kapitali-stiske produktionsmåde 
Den kapitalistiske produktionsmåde er baseret på adskillelsen 
mellem produktionsmidler og arbejdskraft. Der er tale om to 
kategorier, besiddere af kapitaI og besiddere af arbejdskraft, 
hvor arbejdskraftbesidderen sxIger sin arbejdskraft til kapital- 
besidderen. Dermed er arbejdskraften blevet til en vare, der be- 
tales med lnn af kapitalbesidderen, og arbejdet er blevet til et 
lnnarbejde. Den kapitalistiske produktion er baseret på en vare- 
produktion. I og med at arbejdskraften har antaget varekarak- 
ter, inddrages det menneskelige arbejde, lanarlejdet, som mer- 
værdiskabende faktor, idet arbejderen gennem kapitalens anven- 
delse af hans arbejdskraft producerer en værdi, der er starre end 
den værdi, der svarer til reproduktioncn af hans egen abejds- 
kraft. (Om reproduktion, se Familie-afsnittet kap. II). Denne 
merværdi tilfalder ikke arbejdskraftbesidderen, men kapitalbe- 
sidderen. På basis af denne produlctionsmåde opstår her grund- 
læggende to klasser, hvor den ene klasse, kapitalistklassen, ud- 
bytter den andens, arbejderklassens, arbejdskraft. 

c.  Klasser 

Den fælles interesse, som definerer kapitalistklassen og som 
holder den sammen, er fastholdelsen af dens besiddelse af pro- 
duktionsmidlemc og opretholdelsen af de sociale og juridiske 
betingelser, som sztter den i stand til at benytte denne produk- 
tionsmiddelbesiddelse til en fortsat udbytning af I~narbejderne. 
Historisk set har klassen imidlertid samtidig været splittet i en 
række fraktioner med delvis modsatrettede interesser: en han- 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



deIskapital, som har været interesseret i frihandlen, en industri- 
kapital, som modsat har været interesseret i toldskranker, bag 
hvilke den kunne udvikle sig og opni en beherskelse af det 
nationale marked, en landbrugskapital, som har kæmpet for en 
beskyttelse af de særlige produktionsforhold i landbruget og 
hjemmemarkedet for fadevarer, og en finanskapital, som har 
vreret interesseret i en lovgivning, som lagde de færreste be- 
grænsninger p i  kapitalens bevægelse til de mest profitable om- 
råder, uanset hvilken stoflig karakter de har. 

2. Arbejderklassen 
Historisk set blev arbejderklassen på et tidIigt tidspunkt twn-  
get til at organisere sig ti1 en kamp f ~ r s t  mod de mest extreme 
virkninger af udbytningen, på længere sigt mod en kamp for 
ophævelse af det kapitalistiske samfundssystem gennem en sam- 
fundsmcessig overtagelse af produktionsmidlerne og herfra op- 
byggelse af et samfund uden klasser. Den fIirste del af denne 
kamp kan godt siges i va'sendige henseender a t  være blevet 
vundet, og det er normalt denne, den socialdcmokratiske arbej- 
derbevægelse legitimerer sig ved at henvise til. Dog m; man 
ogsa huske, at de sociale reformer, som den socialdemokratiske 
arbejderbevægelse fik gennemf~irt, viste sig at være i overens- 
stemmelse med de fremadskuende kapitalfraktioners interesser i 
den forstand, at det blev tydeligt, at den tidlige kapitalismes 
hæmningslase udbytning af arbejderne simpelt hen truede med 
at gare dem uegnede til fremtidig udbytning. De tilkæmpede re- 
former udviskede i arbejderklassens socialdemokratiske organi- 
sationer bevidstheden om kampens andet og endelige mål, over- 
gangen til det socialistiske samfund. Dette betad en splittelse af 
den indledningsvis mere homogene arbejderbevægelse i en so- 
cialdemokratisk f l ~ j ,  der begrænsede sit sigte til en ,,reforme- 
ring" af det kapitalistiske samfund og en radikalt socialistisk 
flnj, som imidlertid altid har været præget af en række både 
taktiske og strategiske skillelinjer. 
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3. Småborgercltabet 
Udover disse to klasser findes småborgerskabet, der adskiller sig 
fra arbejderklassen ved i modsætning til denne at være ejer af 
produktionsmidler. Men i modsætning til kapitalistklassen del- 
tager småborgerskabet selv i det produktive arbejde. Den små- 
borgerlige produktionsform bliver gennem konkurrencen truet 
af den kapitalistiske udvikIing, som går i retning af s t ~ r r e  og 
stmre kapital- og produktionsenheder. Stillet over for denne 
udvikling opstår der i perioder antikapitalistiske stramninger i 
småborgerskabet, uden at denne antikapitalisme dog bliver den 
samme som arbejderklassens. Småborgeren ansker ikke afskaf- 
felse af den private ejendomsret, kun utopiske forholdsregler, 
der kan begrænse den private ejendomsret til småborgerlig s t ~ r -  
reIsesorden. I perioder, hvor kapitalen rykker stærkt frem, og 
hvor småborgerskabet ingen muligheder ser for at blive beskyt- 
tet gennem sådanne forholdsregler, kan det hælde til at indgå 
taktisk betonede politiske alliancer med arbejderklassen. På Iæn- 
gere sigt er der dog ringe tvivl om, at den smdborgerlige pro- 
duktionsform er d ~ m t  til a t  gå undcr i kampen med de udvik- 
lingstendenser, som ligger i den kapitalistiske produktionsmåde. 
Småborgerskabets 0konomislte og bevidstl~edsmæcsige forhold 
kan dog stadig i perioder vrere underkastet samfundsmæssige 
udviklingsfaser, som g0r, at denne langsigtede tendens ikke træ- 
der så tydeligt frem. 

4. Mellemlagene 
Den kapitalistiske produktionsmåde frembringer på et vist ud- 
viklingstrin behovet for opfyIdelsen af en rrekke samfundsmæs- 
sige funktioner udover dem, som bliver varetaget af arbejder- 
klassen, kapitalistklassen og småborgerskabet. Inden for det pri- 
vate erhvervsliv drejer det sig om funktioner i forbindelse med 
den praktiske fordeling og ledelse af arbejdet, mens det inden 
for staten omfatter langt de fleste af selve de statslige opgaver 
overhovedet. Fzlles far de folk, som varetager alle disse iridbyr- 
des forskellige funktioner, er deres uddannelsesbaggrund, idet 
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der er tale om arbejde, der kræver szerlige kvalifikationer, ikke 
kun om en samfundsmnssig funktion bestående i at besidde 
kapital eller simpelt hen få udnyttet sin arbejdskraft, sådan som 
forefindes ved udgangen af folkeskolen. Denne uddannelses- 
massige baggmnd og ikke mindre nogle cirbejdsforl-iold, som 
muligg~r en relativt selvstændig udfoldelse, udvikler i mellem- 
lagene en udpræget individualistisk oplevelse af deres egen 
stilling og af samfundsforhold i det hele taget. Denne indivi- 
dualistiske tendens bevirker kombineret med den reelle forskel- 
ligartethed i mellemlagenes arbejde, a t  de ikke udgm nogen 
selvstændig og sammenhcengende politisk kraft. Traditionelt har 
mellemlagene politisk orienteret sig gennem tilknytningsforhold 
til de ~konomisk bærende kræfter, tilknymingsforhold, som har 
været betinget af, hvilke klasser de i kraft af deres funktioner 
har været forbundet med. 

Endvidere må man i beskrivelsen af mellemlagene inddrage 
den samfundsmæssige udvikling, der bl.a. har betydet en begyn- 
dende lighed i arbejdsvilkår for den lavere del af mellemlagene 
og arbejderklassen, f.eks. inden for kontorfagene. Da mange 
kvinder er beskæftiget inden for den lavere del af mellemlagene, 
er især kvinderne underlagt denne udvikIing (om kvinder og 
klasse se det f~lgende afsnit). 

5 .  Kvinder og lclacser 
Med hensyn til kvinders klasseplacering mener vi, at de ligesom 
mændene skal placeres i relation til deres stillii~g i produktions- 
processen, d.v.s. udfra de ovenfor beskrevne lclasser og lag. 
Imidlertid kan der i relation til deres klassetilh~rsforhold opstå 
visse problen~er, f.eks. er kun ca. 50 010 af kvinderne udearbej- 
dende, hvilket indebærer, at de hjemmearbejdende må placeres 
indirekte via ngtefælles erhverv eller via tidligere klacsetilhars- 
forhold. Et andet forhold, man må tage hensyn til ved en Itlas- 
seplacering af de gifte udearbejdende kvinder, er mandens alto- 
nomiske og ideologiske tilh0rsforhold. Det virker ind i den for- 
stand, at det trationelle konsrollei~~~ncter, hvor kvinderne ogsi 
har arbejdet i intimsfæren, kan bevirke, at deres sociaIsfæreti1- 
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knyming far mindre betydning for familiens klassetilh0rsfor- 
hold (se Familie-afsnittet, hvor det nævnes, at mange udearbej- 
dende kvinder opfatter deres socialsf~re-arbejde som sekundært 
i forhold til intimsfærearbejdet). 

d. Kapitalakkumulation 
Kapitalakkumulation er mervardiens forvandling til k a ~ i t a l . ~  
For at kapitalen kan for~gec (akkumulere) må den geninvesteres. 
Det kredslab, hvorigennem kapitalen forages, bliver formelt op- 
stillet siledes: 

/ Ak 
P -v\ pm 

-P1 

hvor P står for penge, V for vare, Pm for produktionsmidler, 
Ak for arbejdskraft og P' for en starre pengesum end P. - Mer- 
værdiens st~rrelse bliver altcg det, der er bestemmende for den 
videre kapitalakkumulation. 

For tydeligere at kunne vise den karakteristiske akkumula- 
tionsform for 60'erne vil vi kort skitsere den forudliggende pe- 
riodes akkumulationcform, da disse to adskiller sig fra hinanden 
på væsentlige punkter og derigennem medvirker til 50'erne og 
60'ernes forskellige fremtrædelsesformer både c~konomisk og 
ideologisk. Endvidere er akkumulationsbetingelserne i en periode 
altid bestemt af akkumulationsbetingelserne i den foregående 
periode. 

Det er karakteristisk, at udbytningsraten siden krigen og frem 
til i dag ikke har forandret sig væsentligt. Det, der har ændret 
sig, er produktionsbetingelserne og frembringelsen af mervær- 
dien. 

50'erne 
Kapitalakkumulationsformen i 50'erne kan betegnes som exfen- 
siv, d.v.s. at foragelsen af mervcerdien sker gennem en foragelse 
af den samlede merarbejdstid. Dette kan ske dels ved en for- 
agelse af arbejdsstyrken, dels ved en forngelse af antallet af 
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præsterede arbejdstimer og endelig ved en formindskelse af ar- 
bejdskraftens v a d i  uden en tilsvarende forogelse af arbejdets 
produktivkraft. Det, der sker ved en extensiv kapitalnl<kumula- 
tion, er altsa en vækst i kapitalens st~rrelse ved en formgelse af 
den absolutte merværdi (for~gelse af merarbejdstiden) uden en 
forandring af kapitalens organiske sammensæming. Denne form 
for kapitalakkumulation vil imidlertid undergrave sig selv, da 
den p5 et givet tidspunkt vil nå sine grænser. Grænserne be- 
stemmes bl.a. af arbejdsdagens længde, arbejdskraftens repro- 
duktionsniveau og arbejdsstyrkens stmrrelse. I 50'erne for~ges  
den absolutte merværdi ved inddragelse af flere arbejdere, bl.a. 
reservearmeen af arbejdslase og de tidligere selvstændiges for- 
vandling til bnarbejdere, jvf. vandringen fra land til by. 

60'erne 
I begyndelsen af 60ferne er denne produktionsmetodes forud- 
sætninger imidlertid u d t ~ m t  - den fulde beskæftigelse er en 
realitet. For stadig at kunne f o r ~ g e  merværdien er det nu n ~ d -  
vendigt for kapitalen at omlægge sin akkumuIationsforrn til den 
&kaldte intensive kapitalakkumulation, d.v.5. en forogelse af 
merværdien gennem forngelse af arbejdets produktivkraft og 
gennem en intensivering af arbejdstempoet. Foragelsen af arbej- 
dets produktivkraft finder sted ved indforelse af mere effektive 
maskiner, der samtidig intensiverer arbejdet og derfor betyder 
en endnu storre udbytning af den enkelte arbejder (jvf. akkord- 
systemet). I 60'eme foroges merværdien altså gennem en h0j- 
nelse af det teknologiske niveau, d.v.s. gennem investering i 
maskiner og andre produktionsanlæg; der bliver hermed tale om 
en ændring i kapitalens organiske sammensaetning. 

70'eme 
Overgangen til intensiv kapitalakkumulation fnrer imidlertid 
frem til nye problemer. De store kapitalkrav i forbindelse med 
fornyelsen af maskinerne bliver mærkbare, efterhånden som 
produktivitetsfor~gelsens umiddeIbare konlcurrencefordele for- 
svinder. Det indledningsvis forbedrede forhold mellem profittens 
stnrrelse og den samlede investerede kapital forringes efterhbn- 
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den. Disse konsekvenser af den intensive kapitalakkumulation, 
der for kapitalen er problemer med at opnå en passende profit i 
forhold til den udlagte kapital, har i de sidste år gjort sig gæl- 
dende i den danske kapitaludvikling og har f ~ r t  ti1 en stærkt 
stigende arbejdsl0shed. De forringede profitmuligheder dæmper 
kapitalens investeringslyst - dette kommer direkte til udtryk i 
produktionsindskrænkninger og virksomhedslukninger. Alle om- 
råder af samfundet er snævert knyttet til kapitalakkumulatio- 
nens udvikling, og virkningerne af kapitalens profitproblemer 
breder sig hurtigt ud i det ovrige samfundsliv. 

Krisen illustrerer således det, der bl.a. er begrundelsen for at 
inddrage den ~konomiske udvikling, selvom det kun er sket i 
korte træk. Alle væsentlige forhold er i det hsjtudvikledc kapi- 
talistiske samfund afhængige og tydeligt påvirkede af kapital- 
udviklingen. Et kendskab til den bliver derfor en forudsætning 
for en dybere forståelse af fænomener, der som f.eks. familie- 
struktur og bevidsthedsformer umiddelbart set (på fremtrædel- 
sesplanet) ikke hænger sammen med den  kon nor ni ske udvikling. 

e. H~jkonjunkturen og forbrugsvanerne 
I labet af 60'erne stiger produktionen stærkt, hvilket kommer 
til at betyde en ændring af forbrugsm~nsteret. Der sker en 
ændring fra det absolut n~dvendige forbrug (f~devarer - klæder 
- transport) til mere luxusbetonede forbrugsgoder (bil - tv - 
ksleskabe - udenlandsrejser). Kapitalens opgave bliver derfor 
primært at styre de nye behov og at  opretholde det ogede for- 
brug via indbygget slitage af varerne. Der sker en forskydning 
i konkurrencesystemet fra den regulære priskonkurrence i selve 
produktionssfæren til en konkurrence i cirkulations- og konsum- 
tionssfæren via reklamekampagner, emballage, lotteri o.s.v. Des- 
uden har det været vigtigt for kapitalens akkumulation at ind- 
drage nye områder under vareproduktionen, således kan man 
sige, at seksualiteten (pornografi - mode - ugeblads- og rekla- 
meindustri) cr blcvet underlagt kapitalen i stzrkt voksende grad 
i denne periode. 
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