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Forord 

Hensigten med denne bog har været den dobbelte, dels at  skrive 
Mathilde Fibigers og hendes forfatterskabs historie og at  analyse- 
re hendes hovedværk, Clara Raphael, dels at  give den brede rede- 
g ~ r e l s e  for kvindernes sociale og bevidstmæssige forhold omk. 
1850, som historieb~gerne og litteraturhistorierne indtil nu gerne 
har f o r s ~ m t .  

Materialet til bogen er oprindeligt samlet og bearbejdet som 
specialeopgave ved Institut for litteraturvidenskab, K~benhavns 
Universitet. I sin foreliggende form er den imidlertid et resultat af 
en grundig omarbejdning, som f ~ r s t  og fremmest har haft til hen- 
sigt at  g ~ r e  fremstillingen m.ere pædagogisk og dermed tilgængelig 
for flere læsere. Det mest synlige resultat er, at  de direkte teoreti- 
ske analyser og diskussioner nu er samlet i et særskilt afsnit, som 
det vil være muligt og rimeligt at springe over for de læsere, som 
hovedsageligt er interesserede i det historiske og/eller litterære 
stof. 

Bogen er som helhed resultat af en fælles arbejdsproces. Ved 
den endelige udarbejdelse har vi dog delt afsnittene imellem os, 
saledes at Tine Andersen har skrevet afsnit 2.1 samt kapitlerne 4, 
5, 8 og 9, mens Lise Busk-Jensen har skrevet afsnittene 2.2 og 2.3 
samt kapitlerne 3 , 6  og 7. 

Maj 1978. Forfatterne. 
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1. Indledning 

Det foreliggende arbejde er ferst og fremmest tænkt som et bidrag 
til oparbejdelsen af historisk og teoretisk viden om kvinders for- 
hold. 

Clara Raphael er en lille brevroman, som udkom i Kebenhavn i 
december 1850 og er skrevet af Mathilde Fibiger (1830-72). Med 
den bog forsegte en kvinde for farste gang selv at undersege sit 
kens situation - kvindens placering i sociale og emotionelle rela- 
tioner - i en litterær form og dermed gere den tilgængelig for of- 
fentlig diskussion. Hvor kvinden tidligere udelukkende havde væ- 
ret objekt for offentligheden, der træder hun nu frem som subjekt 
i den litterære offentlighed. Mathilde Fibigers bog er en kritik af 
og en protest mod kvindens livsvilkar. Hun er den farste i Dan- 
mark, der skriver ud fra den grundlæggende opfattelse, at  kvinder 
og mænd i princippet er ligeværdige samfundsmedlemmer, hvor- 
for hun kan sætte problemet om kvindernes stilling som proble- 
met om deres undertrykkelse. 

Clara Raphael er ikke noget hverken filosofisk eller kunstnerisk 
mesterværk. Man kan i romanens ejensynlige mangler let finde 
arsager til ikke at beskæftige sig med den. Den rummer kun et lille 
udsnit af virkeligheden, sA meget som man kan fA eje pA som hus- 
lærerinde i en landsby pA Lolland, og dertil er den fyldt med en 
ung, naiv piges forestillinger om tilværelsen, summen af megen 
romanlæsning og fa sociale erfaringer. Hverken romanen eller 
dens forfatterinde nævnes da heller i vor nyeste og mest autoritati- 
ve litteraturhistorie fra Politikens forlag, og vi har ikke hart Ma- 
thilde Fibiger omtale i faglige sammenhænge pA vores institut. 

Den interesse, der i de sidste Ar er blevet Clara Raphael til del, 
og som bl.a. viser sig ved, at romanen er blevet genoptrykt i 1976, 
og i Lise Serensens bog Den n~dvendige nedtur (1977), er ikke 
kommet fra litteraturhistorikerne, men fra kvinder der mener at 
kunne bruge Mathilde Fibigers ideer og politiske budskab til no- 
get. Det gælder ogsA for os, at det er vores engagement i den nye 
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kvindebev~gelse, der er udgangspunktet for vores interesse for 
dennes historiske radder. 

Den glemsel, der i lange tider har ramt Mathilde Fibiger og 
hendes forfatterskab, er ikke us~dvanlig.  Meget anden litteratur, 
der ikke ejer fremragende kvaliteter i sig selv eller bidrager til be- 
skrivelsen af szrlig v~sent l ige og typiske samfundsmzssige eller 
individuelle erfaringer, har faet den samme skzbne. Alligevel 
studsede vi, farste gang vi lagde mzrke til, at Politikens litteratur- 
historie kun omtaler en forfatterinde i sidste Arhundrede, og det er 
Thomasine Gyllembourg. Selv om Clara Raphael ikke er noget 
mesterv~rk,  sA er den vel ikke ringere end f.eks. Ernesto Dalgas 
bager, der behandles over tre sider i bd. 3 (p.448-50). Det hedder 
om Dalgas, at hans digtning er »et interessant nyt vidnesbyrd om 
buddhismens betydning i Danmark i halvfemserne« (op. cit., 
p.450). Vi mA konstatere, at alle - selv de mest eksotiske - facetter 
af det af mzndene producerede Andsliv har vmet  vigtigere for lit- 
teraturhistorien~ forfattere end Mathilde Fibigers arbejder. 

Fortrzngningen af kvindelige forfatteres produktion fra den 
traditionelle litteraturhistorie har imidlertid ikke kun med mang- 
lende interesse at gare. Fru Gyllenbourg kommer med, fordi hen- 
des bager ikke gAr pA t v m s  - ideologisk set - af borgerskabets 
samfunds- og selvbevidsthed. Men hun er utypisk. De fleste skri- 
vende kvinder omk. 1850 og senere var utilfredse med deres sam- 
fundsmzssige muligheder, og de kritiserede den familie, som bor- 
gerskabet satte sA hajt. Derfor har man foretrukket at glemme 
dem. 

Vi har ikke kun taget Clara Raphael frem, fordi vi synes, at ro- 
manen er for god til at blive glemt; vi har gjort det i erkendelse af, 
at vi kvinder har brug for at vide noget om vores egen historie, og 
at det er op  til os selv at opdyrke de omrader, som forskningen 
hidtil af forskellige kans- og klassemzssige Arsager har ladet lig- 
ge. Interessen for kvindelitteratur skal ikke blot manifestere sig i 
en generel forstAelse for, at kvinders arbejde i almindelighed har 
vmet  underkendt i urimelig grad. Denne forstAelse kan man i dag 
made i enhver progressiv forsamling af begge kan, nu hvor den 
nye kvindebev~gelse har faet nogle Ar pA bagen. Interessen skal 
ogsA fare til konkret arbejde med kvindelige forfattere, med kvin- 
despecifikke forhold i den historiske udvikling og med den teori, 
der er nadvendig hertil. Vi mener med denne bog at yde et bidrag 
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til dette arbejde. 
Bortset fra kapitel 2, som rummer vores vigtigste teoretiske for- 

udsætninger, er fremstillingen historisk. I kapitel 3 analyseres 
Clara Raphael som Mathilde Fibigers subjektive udtryk for den si- 
tuation, hun samfundsmæssigt var stillet i. Malet med analysen 
har ikke været at vise, at kvinden dengang var undertrykt, men 
hvordan denne undertrykkelse gav sig udslag; teksten ses som en 
reaktion mod patriarkatet. Kapitel 4 fortæller Mathildes livshisto- 
rie og analyserer den som et resultat af hendes individuelle oprar 
mod en generel situation. PA en række punkter var hun stillet 
præcist som den ret store gruppe mellemlagskvinder, der netop i 
den periode kom i klemme mellem deres manglende muligheder 
for at klare sig pA arbejdsmarkedet (de fik ingen uddannelse, og 
samfundet var ikke indstillet pA at  lade kvinder fA adgang til mere 
krævende job) og familiens indskrænkning og svigtende produkti- 
ve betydning. 

I kapitlerne 5 ,6 ,7  og 8 undersager vi det samfund, Mathilde Fi- 
biger og hendes roman var en del af. Synsvinklen er bade polit- 
akonomisk og kulturel/bevidsthedsmæssig, og sigtet med under- 
sagelsen er bestandig at forsage at fA aje pA, hvor de patriarkalske 
strukturer sætter sig igennem og fastholder kvinden i den passi- 
ves, objektgjortes rolle. Hvis vi i dag skal gare op med kvindeun- 
dertrykkelsen, er det nadvendigt at se den som historisk produce- 
ret. Den daterer sig ganske vist ikke fra Mathilde Fibigers tid, men 
det gar den danske kapitalisme derimod, sA vi kan omkring Clara 
Raphael se, hvilken udformning undertrykkelsen far med over- 
gangen til kapitalismen og dermed til den type samfund, som vi 
endnu i dag trækkes med. 

Det sidste kapitel handler om kvindebevægelsen i Danmark i 
perioden efter 1850 og op til Arhundredskiftet, idet vi opfatter det 
som særlig vigtigt at undersage forudsætningerne for og karakte- 
ren af den kvindebevægelse, som endelig var en kendsgerning tyve 
Ar efter, at Clara Raphael blev skrevet. En række af de problemer, 
som romanen rejser, f.eks. om kvindernes manglende muligheder 
for akonomisk at klare sig selv, ligger bagved de mAlsætninger, 
som Dansk Kvindesamfund opstillede. Men Mathilde Fibiger gik 
ikke selv ind i den nye organisation, endskant hun stærkt blev op- 
fordret til det. Arsagen var dels, at hun var syg og træt og ikke 
havde kræfter til offentlig aktivitet, men ogsA at en »bevægelse«, 
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som den Dansk Kvindesamfund kunne organisere, ikke dzekkede 
de mere radikale afvisninger af det eksisterende samfund, som 
Clara Raphael indeholder. Romanen indeholder en fuldstzendig 
negation af det k~nsdominansforhold, som patriarkatet er, bade i 
dets Bkonomiske, i dets offentlige og iszer i dets familizere form. 
Den overskrider forestillinger, som blot og bart gar pa, at kvin- 
derne skal have den samme placering i det kapitalistiske samfund 
som mzendene, og derved peger den pa en langt mere omfattende 
frigarelse af kvinderne, end den der var indeholdt i Dansk Kvinde- 
samfunds paroler. Vi kan i dag se, at en sadan frig~relse er ulme- 
ligt forbundet med overgangen til det socialistiske samfund. Nar 
vi som kvinder siger, at kvindekamp og klassekamp er sammen- 
hzengende stnrrelser, sA betyder det bl.a., at  socialismen skal g ~ r e  
en ende pi3 herre/slave-forholdet mellem mennesker. Mathilde Fi- 
biger kendte ikke noget til socialismen, men hendes ideer la stedvis 
ikke si3 langt fra dens visioner. 
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Teoretiske f orudsze tninger 

Vores hensigt med bogen er som nævnt historisk: Vi vil præsente- 
re og analysere det f ~ r s t e  danskforfattede, kvindepolitiske skrift, 
romanen Clara Raphael, i dets historiske sammenhæng. Det bety- 
der, at vi hovedsageligt vil beskæftige os med konkrete forhold 
ved den bestemte periode, som romanen t i lh~rer ,  altsA ved Dan- 
mark i perioden 1830-50; periodens ~konomiske og politiske hi- 
storie gennemgas, den borgerlige offentlighed beskrives pA for- 
skellige felter i tiden fra 1750 til 1850, og der gores rede for perio- 
dens forskellige familieformer. Endvidere vil vi selvsagt fortælle 
om forfatteren Mathilde Fibigers egen baggrund. 

Fremstillingen af et historisk stof finder imidlertid ikke sted ud i 
den bla luft. I forbindelse med vores tilgang til den historiske ud- 
vikling, en tilgang der bygger pA den materialistiske historieopfat- 
telse, har vi koncentreret os om bestemte aspekter af det historiske 
livs udvikling. De teoretiske overvejelser, der ligger bag denne ud- 
vælgelse, har vi af hensyn til læseligheden og kontinuiteten i den 
historiske fremstilling ikke ment at kunne anbringe de steder i tek- 
sten, hvor de rent faktisk spiller deres rolle. PA den anden side har 
vi i erkendelse af deres indflydelse pA bogen heller ikke ment at 
kunne holde dem uden for og blot lade dem optræde implicit un- 
der teksten. De læsere, der ~ n s k e r  at fordybe sig i indholdet, ville i 
sit fald blive ladt i stikken. 

Vi har derfor valgt at samle vores teoretiske forudsætninger i 
dette kapitel, saledes at vi senere i bogen kan n ~ j e s  med at henvise 
til allerede citerede passager fra teorierne. 

Hos Marx har vi hentet hele grundlaget for analysen af det tid- 
ligt-kapitalistiske samfund. 

Habermas udbygger Marx med beskrivelsen af fænomenet 
»den borgerlige offentlighed«, som netop i vores periode - borger- 
skabets opgangs- og etableringsfase - spiller en betydelig rolle. 

Freuds psykoanalyse er baggrunden for vores forstaelse af den 
kvindelige karakterstruktur. 
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Vi har selvfalgelig i labet af vores arbejde inddraget en lang 
række andre væsentlige teorier, bl.a. har en række kvindelige teo- 
retikere spillet en rolle i vores analyse af den borgerlige familie, 
men disse bidrag har vi valgt at omtale i de respektive afsnit, da 
abstraktionsniveauet ikke er i for stor modstrid med vores kon- 
krete historiske fremstilling. 

Marx 
Med dette afsnit om Marx' teorier om det borgerlige samfund, 
kan vi selvsagt ikke give en samlet og tilbundsgaende fremstilling 
af Marx' kapitalanalyse. En siidan fremstilling har Marx selv 
brugt tusindvis af sider pil, hvilket vi hverken har tid eller kræfter 
til at  gare ham efter. Vi vil nedenfor i kort form opridse de omrA- 
der af samfundsanalysen, der har været relevante i vores arbejde, 
og det vil nærmere bestemt sige Marx' revolutionsteori i forbin- 
delse med overgangen mellem feudalisme og kapitalisme, teorier- 
ne om det borgerlige kapitalistiske samfunds væsentligste skono- 
mkke og politiske karakteristika og teorien om reproduktionsfæ- 
rens (dvs. familiens) samfundsmæssigt relevante karakter. En 
sammenh~ngende forstilelse af det kapitalistiske samfunds lov- 
mæssigheder kan man kun fA ved selv at læse Kapitalens 3 bind, i 
den forbindelse hjælper selv detaljerede introduktioner ikke me- 
get. 

Som nævnt bygger hele vores tilgang til beskrivelsen af Dan- 
mark omkring 1850 og Mathilde Fibigers livsforlab pA den mate- 
rialistiske historieopfattelses grund. I Forord til Bidrag til Kritik- 
ken af den politiske skonomi (1859) siger Marx om den opfattelse 
af historien, der har tjent som »ledetriid« for hans studier: 

»I den samfundsmæssige produktion af deres liv træder menne- 
skene ind i bestemte, nadvendige af deres vilje uafhængige relatio- 
ner, produktionsrelationer, som svarer til et bestemt udviklings- 
trin af deres materielle produktivkræfter. . . . Den made, som 
det materielle liv produceres pil, betinger den sociale, politiske og 
Andelige livsproces overhovedet«. (Marx 1970 p. 164-65). 

Dermed far Marx slAet fast, at det er produktionsmaden, der 
bestemmer et givet samfunds »Andelige livsproces« dvs. bevidst- 
hedsformer. Med produktionsrelationer mener Marx de former 

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



og forhold, hvorunder en given materiel produktion finder sted. 
F.eks. er den feudale produktionsmade karakteriseret ved, at sml 
selvstændige producenter, der selv ejer deres produktionsmidler 
og deres produkter, udveksler deres produkter med hinanden p l  
markedet. Under den kapitalistiske produktionsmlde derimod er 
den fremherskende produktionsrelation interaktionen mellem en 
lille gruppe af privatejendomsbesiddere, der besidder ejendoms- 
retten til produktionsmidlerne og en stor masse af ejendomslase, 
der er tvunget til at sælge deres arbejdskraft til produktionsmid- 
delejerne. 

Drivkraften i samfundets udvikling ligger i forholdet mellem 
den fremherskende produktionsrelation og de givne produktiv- 
kræfter, og forholdet mellem disse to elementer giver ogsl bag- 
grunden for de sociale revolutioner, der optræder i historien med 
jævne mellemrum: 

»PA et bestemt trin i deres udvikling kommer samfundets mate- 
rielle produktivkræfter i modstrid med de forhandenværende pro- 
duktionsrelationer, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for 
det samme, med de ejendomsforhold, inden for hvilke de hidtil 
har bevæget sig. Fra at være produktivkræfternes udviklingsfor- 
mer, slar disse relationer om til at blive lænker for dem. Der ind- 
træder da en epoke med social revolution«. (op.cit. p. 165). 

Smlproducenternes simple vareproduktion i det farkapitalisti- 
ske samfund kan dermed forstas som en drivkraft, der meget Iæn- 
ge fremmer udviklingen af produktivkræfterne (forbedring af jor- 
deri og arbejdsredskaber), men samtidig bliver den (den simple va- 
reproduktion) p l  et givet tidspunkt til en hæmsko for den videre 
udvikling af produktivkræfterne. Med indfarelse af maskinpro- 
duktion og stordrift bliver bnndernes binding til godsejerne og til 
jorden og handværkernes organisering i lukkede laug til en klar 
bremse for udviklingen. 

Denne udvikling er imidlertid ikke, som ovenstaende citat kun- 
ne give anledning til at tro, selvbevægende og uafhængig af de 
mennesker, der eksisterer i en given historisk epoke. I den 3. Feu- 
erbach-tese i Teser om Feuerbach (1845) siger Marx om ændrin- 
gerne af de samfundsmæssige omstændigheder: 

»Den materialistiske lære, at menneskene er produkter af om- 
stændighederne og opdragelsen, at forandrede mennesker altsa er 
produkter af andre omstændigheder og ændret opdragelse, glem- 
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