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Valgdag
Der var fuldstændigt stille i den store forsamling. 
På denne kolde januardag i 1887, hvor alle landets 
stemmeberettigede mænd skulle stemme ved fol-
ketingsvalget, havde konservative vælgere i den 
sydøstsjællandske by Store Heddinge samlet sig. De 
havde netop hørt den konservative kultusminister 
og ejer af Gjorslev Gods, Jacob Scavenius (1838-
1915), holde sin sidste dundertale inden valget og var 
ved at gøre sig klar til at stemme – ved håndsopræk-
ning, som det var skik indtil 1901. Da vælgermødets 
første spørger trådte frem efter kultusministerens 
tale, anede ingen, hvilken betydning hans spørgs-
mål skulle få. 

Spørgeren var smørgrossist Carl Conrad Frede-
rik Ingeman-Petersen (1854-1915) – og han var vred. 
Fire dage inden valgdagen havde han i Berlingske 
Tidende læst en tale, som kultusminister Scavenius 
havde holdt i sin valgkreds i Store Heddinge. I talen 
gik Scavenius til angreb på oppositionen, og især 
forsøgte han at blæse til kamp mod den såkaldte 
brandesianisme, som var begyndt at præge partiet 
Venstre. Det var en radikal og intellektuelt domi-
neret fritænkerlinje, anført af brødrene Edvard 
Brandes (1847-1931) og Georg Brandes (1842-1927). 
Scavenius så i brandesianismen en trussel imod 
alt, hvad der i hans Højre-konservative øjne var 
godt, dydigt og anstændigt. Ja, de nye ”radikale 
elementer”, som Scavenius kaldte de brandesiansk 
inspirerede politikere i Venstre, gjorde ligefrem nar 
ad gode gamle dyder og så helst ærværdige institu-
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tioner som ægteskabet og kristendommen sparket 
over ende.

Skarpere kunne kritikken næsten ikke blive i 
slutningen af 1800-tallet. 

Tilbage i København blev Ingeman-Petersen dybt 
forarget over de hårde ord fra kultusministeren. 
Han var godt nok selv inkarneret Højre-vælger og 
troende kristen, og brandesianismens frisind havde 
han formentlig ikke meget tilovers for. Til gengæld 
vidste han noget om kultusminister Scavenius, som 
ikke ret mange andre vidste – og det var den viden, 
der fik ham til at stejle over Scavenius’ tale om æg-
teskab og gode dyder. Ingeman-Petersen planlagde 
derfor sin interpellation – en forespørgsel eller 
indvending, som kan afgives til en politisk tale eller 
fremstilling. Den 28. januar troppede han op på 
Store Heddinge Torv, hvor han lyttede til Scavenius’ 
valgtale. Da kultusministeren havde talt færdig, bad 
Ingeman-Petersen om ordet. Og foran 3.000-4.000 
mennesker fremførte han sit spørgsmål, der gik 
klart igennem i forsamlingens åndeløse stilhed: 

”Jeg vil nu tillade mig at spørge den danske Folkekir-
kes Primas, Danmarks Kultusminister, den Mand, 
der staar i Spidsen for Præster og Lærere her i Lan-
det, om det ikke er at gjøre Nar ad Ægteskabet, om 
det ikke er at sparke Moral og Religion over Ende, 
om det ikke er at forhaane baade Gud og Menne-
sker, naar han, Kirkens øverste Tjener, gaar paa 
Horehus?”

Længere end til ordet horehus nåede Ingeman-Pe-
tersen ikke, før han blev standset af dirigenten og 
bedt om straks at forlade tribunen. Det var choke-
rende nok at tale om bordeller i en pæn forsamling, 
men at beskylde selveste kulturens og kirkens 
minister for at besøge bordeller var simpelthen at 
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gå over stregen. Forsamlingen mødte den dristige 
interpellation med bestyrtet tavshed. Skal man tro 
de aviser, der skrev om hændelsen i Store Heddinge, 
formåede den alvorlige anklage dog ikke at bringe 
Scavenius ud af fatning. 

Ingeman-Petersen blev alligevel, måske mest 
for ikke at risikere yderligere optrin, arresteret og 
tilbageholdt i to dage, indtil valget var overstået. 
Hans interpellation blev affejet. Det måtte jo være 
en gal mand, der anklagede selveste folkekirkens 
minister for noget så unævneligt som at frekventere 
et horehus. 

Eller var det?

Stilhed før storm
Ingeman-Petersens interpellation pustede til et ul-
mende bål. Indtil den ukendte smørgrosserer trådte 
op på talerstolen på Store Heddinges Torv i 1887, var 
det utænkeligt, at nogen ville vove at rette en så grov 
anklage mod en kultusminister. Og så endda midt 
i en vælgerforsamling! Men i årtierne inden havde 
man langsomt varmet op til en debat, der endnu 
ikke havde nået fuld styrke. Debatten handlede om 
sædeligheden i samfundet, og ved sædelighed for-
stod man god og rigtig moralsk adfærd – nærmere 
bestemt på det seksuelle område.

Indtil den skandaløse hændelse i Store Heddin-
ge havde debatten om seksualmoralen dog foregået 
udelukkende på et principielt plan og havde handlet 
om det moralsk og juridisk problematiske i prosti-
tutionslovgivningen. Emnerne køn, sex og seksuali-
tet var så ømtålelige, at de fleste ville rødme blot ved 
at høre dem omtalt offentligt. Derfor var der endnu 
ingen, der havde vovet at inddrage konkrete eksem-
pler. Desuden var det en udbredt opfattelse, at det, 
der skete under tøjet, under dynerne og bag lukke-
de døre var folks egen sag og absolut ikke burde gø-

Georg Brandes 
på talerstolen 
på Københavns 
Universitet. ”Hvis man 
som Læge nærmer 
sig med et skarpt 
Instrument i sin Haand 
i den Hensigt at kurere 
Patienten for Stær, men 
denne tror, at man vil 
stikke Øjnene ud på 
ham, hvad Under da, 
at han skriger og raser 
og sparker,” skrev han 
i 1891. Brandes var i 
egen selvforståelse 
lægen, og samfundet 
patienten. Det var 
ikke nemt at skulle 
kurere samfundet for 
forstokkethed.
|| Harald Slott-Møller/
Bridgeman Images/
Ritzau Scanpix
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res til genstand for debat blandt pæne mennesker. 
Det ændrede Ingeman-Petersen på med den sag om 
kultusministerens sexliv, hans anklage kom til at 
sætte i gang, og som gjorde Scavenius til et konkret 
eksempel på det smuds, der foregik under den ren-
skurede overflade i det borgerlige Danmark.

Ingeman-Petersens anklage fik dog ikke med 
det samme den store opmærksomhed. Efter at 
have rusket tremmer i to dage blev han løsladt den 
30. januar, inden sagen havde kastet omtale af sig. 
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Måske åndede Scavenius selv lettet op, da han efter 
valget kunne blive siddende på sin taburet, og ingen 
aviser tilsyneladende havde fået nys om optrinnet i 
Store Heddinge.

Men freden varede ikke længe. Østsjællands 
Folkeblad dækkede Store Heddinge-kredsen, hvor 
Scavenius var opstillet, og bragte den 31. januar en 
mindre artikel under overskriften: ”En Episode un-
der Valget i Storehedinge”. Hermed fik offentlighe-
den for første gang kendskab til Ingeman-Petersens 
pinlige optrin under valghandlingen. Af hensyn til 
de kvindelige læsere kunne bladet dog ikke bringe 
detaljer fra interpellationstalen, og passagen med 
ordet horehus blev heller ikke refereret. Det var nu 
engang for umoralsk til avisens spalter. Man kunne 
dog afsløre så meget, at man forventede, at Scaveni-
us snart ville lægge sag an mod Ingeman-Petersen. 
To dage senere, den 2. februar, citerede arbejderor-
ganet Socialdemokraten fra artiklen i Østsjællands 
Folkeblad og sørgede for, at historien om interpella-
tionen i Store Heddinge blev bredt ud til en endnu 
større offentlighed. Ethvert spinkelt håb, Scavenius 
måtte have næret om at tie optrinnet ihjel, var nu 
ude.

Sagsanlægget og Scavenius’ reaktion lod dog ven-
te på sig. Kultusministeren forholdt sig tavs, også 
efter at pressen havde fortalt offentligheden om 
interpellationen. Åbenbart følte partifællerne fra 
Højre og konseilspræsident (statsminister) Jacob 
Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913) sig heller 
ikke kaldet til at komme med offentlige udmeldin-
ger om sagen. Den 6. februar optrådte Scavenius 
atter offentligt ved indvielsen af Sct. Pauls Kirke i 
Århus. Stadig var der ikke faldet et eneste ord fra 
kultusministeren om den penible situation, men 
det var tydeligt for de fleste, at det var en presset 
kultusminister, der gik i spidsen for processionen 
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af præster og biskopper. Ifølge den socialdemo-
kratiske avis Demokraten virkede Scavenius ilde til 
mode og kunne ikke komme hurtigt nok ind bag 
kirkens skærmende mure. Biskoppen i Århus, Jo-
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anledning var trukket i fuldt ornat, måtte småløbe 
for at holde trit med ministeren. Til gengæld havde 
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at prædike om hor, hvilket formentlig ikke gjorde 
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Efter Demokratens artikel at dømme havde 
kultusministerens tavshed i sagen åbenbart ikke 
dæmpet sladderen. Snarere tværtimod. Rygtet 
om interpellationen i Store Heddinge var løbet 
Scavenius i forvejen og var nået helt til Århus, hvor 
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få et glimt af den beklemte kultusminister. Ifølge 
avisen havde Scavenius’ navn været på alles læber 
siden Ingeman-Petersens angreb på Scavenius’ dyd. 
Skandalen var reel, allerede inden offentligheden 
var blevet bekendt med, hvad der egentlig lå til 
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Det var Politiken, der først analyserede konse-
kvenserne for Scavenius. I avisens leder den 12. 
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daktør Viggo Hørup (1841-1902) – blev det mere end 
antydet, at Scavenius’ seksuelle udsvævelser var en 
gammel nyhed for de fleste danskere: 

”Storeheddingeskandalen er derfor kun et forbi-
gaaende lille Uvejr, der har sendt sit Lynglimt ud til 
Oplysning for de meget Svagtsynede […]. For Folk, 
der har to gode Øjne at se med er der ikke passeret 
det mindste, som de ikke paa Forhaand var klare 
over.”
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Der ville ikke blive tale om afskedigelse af Scaveni-
us på grundlag af Ingeman-Petersens anklager, så 
længe der var brug for kultusministeren i Estrups 
regering, mente lederskribenten. Både Højres folk 
og kirken var forargede, men det var gode miner til 
slet spil. Man havde før set gennem fingre med kir-
keministres usædelige privatliv, mens man samtidig 
dækkede sig ind moralsk ved udadtil at udtrykke 
vag, men passiv forargelse.

Kultusministeren i Knabrostræde
Endnu ventede man på en reaktion fra Scavenius, 
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Statue af Viggo Hørup, 
udfærdiget af J.F. 
Willumsen (1863-
1958) i 1908. Hørup 
grundlagde sammen 
med Edvard Brandes og 
Herman M. Bing (1845-
1896) Politiken i 1884. 
Avisen blev talerør 
for den europæiske 
fløj i partiet Venstre 
og var en af de vigtige 
arenaer for kampen 
om kønsmoralen under 
Sædelighedsfejden.
|| Henrik Pyndt 
Sørensen/Ritzau 
Scanpix

der forholdt sig bemærkelsesværdigt roligt. Det 
var ikke kun i aviserne, at der var højlydt undren 
over Scavenius’ passivitet, nu var landets præster 
også begyndt at blive urolige. Hvorfor reagerede 
deres foresatte ikke med en håndfast afvisning af 
rygterne? Hvorfor affejede han ikke blot Ingeman- 
Petersens skrappe beskyldninger som en gal mands 
værk?

Skriverierne greb om sig, og flere og flere tilslut-
tede sig et krav om, at ministeren enten svarede 
igen på anklagen eller gik af. Nettet strammedes om 
Scavenius. Hans tavshed skyldtes uden tvivl, at man 
fra hans og regeringens side forventede og håbede, 
at sagen ville gå i sig selv igen. Samtidig var det Sca-
venius’ egen holdning, at han slet ikke behøvede 
at forsvare sig. Nok var han kirkens minister, men 
han var ikke præst og skulle ikke leve som en. Der 
var megen mumlen i krogene i de dage. Men endnu 
havde man kun Ingeman-Petersens påstand om, at 
kultusministeren gik på horehus, og ingen kendte 
til det egentlige grundlag for beskyldningen.

De to dage i brummen havde dog ikke fået Inge-
man-Petersen til at opgive. I slutningen af februar 
skabte smørgrossereren på ny skandale og sørgede 
for et gennembrud i sagen. Her udsendte han nem-
lig sin pjece En Redegjørelse i Anledning af Interpel-
lationen i Storehedinge og sikrede sig, at budskabet 
nåede langt ud over den kreds af vælgere, der havde 
oplevet hans interpellation på valgdagen.

Hvis folk ikke havde nok at tale om, fik de det 
nu. I den lille bog begrundede Ingeman-Petersen 
sin anklage mod Scavenius og afslørede, hvad der lå 
til grund for hans harme. Kimen til Ingeman-Peter-
sens indignation var blevet sået allerede et par år 
tidligere. En aften tilbage i 1885, nærmere bestemt 
fredag den 28. oktober, havde Ingeman-Petersen 
været ude. Lidt i ni om aftenen spadserede han ned 
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ad Nybrogade i det indre København – på vej mod sit 
hjem i Stormgade 10. På hjørnet af Knabrostræde 
så han en velkendt skikkelse dreje om hjørnet – det 
var selveste kultusminister Scavenius. I dag er det 
måske ikke så mærkeligt at møde en højtstående 
politiker i gaderne omkring Slotsholmen, men i 
1880’ernes København var det noget ganske andet. 
Knabrostræde var en af Københavns mere beryg-
tede gader og en ud af 13 gader i København, hvor 
prostituerede kvinder måtte bo og arbejde. Den ok-
toberaften i 1885 var Ingeman-Petersen udmærket 
klar over, at Knabrostræde ikke var et sted, hvor 
en kultusminister burde befinde sig efter mørkets 
frembrud. Derfor undrede han sig også og tog så en 
beslutning, der skulle vise sig at få vidtrækkende 
konsekvenser. Både for ham selv og for ministeren. 
Han besluttede sig nemlig for at følge efter Scave-
nius. 

Derfor bevidnede Ingeman-Petersen, at Scaveni-
us standsede et stykke oppe ad Knabrostræde for 
så at gå indenfor i nr. 24. Han stillede sig i porten 
overfor, og på de nedtrukne rullegardiner i lejlighe-
den på 1. sal kunne han se Scavenius’ skygge. Kort 
efter blev vinduet åbnet, og lyden af en knaldende 
champagneprop nåede Ingeman-Petersens ører. 
Kultusministerens forfølger ventede tålmodigt i 
den mørke port. Først efter knap halvanden time så 
han Scavenius spejde ud ad hoveddøren for at sikre 
sig, at ingen kiggede. Så smuttede han ud ad døren, 
drejede til højre ned ad Kompagnistræde og fortsat-
te uden at bemærke sin hemmelige forfølger ned 
til hjørnet af Kongens Nytorv, hvor han gik ind i en 
restauration. 

Umiddelbart lyder Scavenius’ aftenvisit i Kna-
brostræde jo ret ufarlig. Ingeman-Petersen var 
dog ikke i tvivl om, at der var gået andet for sig end 
uskyldigt champagnedrikkeri bag de nedrullede 
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gardiner i lejligheden på 1. sal. Han var ganske klar 
over, at der i ejendommen boede flere løsagtige 
fruentimmere, og han kunne regne ud, at kultus-
ministerens ærinde formentlig ikke havde været af 
politisk natur. Scavenius – kirkeministeren, en gift 
og udadtil velanstændig mand – havde kort og godt 
været på horehus. 

Efter at have fulgt efter Scavenius helt til Kon-
gens Nytorv gik Ingeman-Petersen hjem til Storm-
gade. Straks næste morgen skrev han et indigneret 
brev til Jacob Brønnum Scavenius Estrup, der 
ikke kun var konseilspræsident for Højre, men 
også fætter til kultusminister Scavenius. I brevet 
fortalte Ingeman-Petersen om kultusministerens 
natlige udflugt i Knabrostræde og påpegede ”det 
hasarderede, ja! næsten vanvittige i at den Mand, 
som staar i Spidsen for den danske Kirke, begaar en 
saadan Handling”. Han henstillede til, at Estrup måt-
te advare Scavenius for at undgå, at hele ministeri-
et for kirke og undervisning skulle blive sværtet af 
ministerens amoralske opførsel.

Brevet afleverede Ingeman-Petersen personligt 
til portnersken hos konseilspræsident Estrup sam-
me morgen. To dage efter, den 31. oktober, modtog 
han Estrups kortfattede svar: ”Tak for Meddelelse i 
Brev af 29de, som skal blive benyttet.” Ingeman-Pe-
tersen følte sig beroliget. Han tolkede det som et 
løfte om, at Estrup ville straffe, ja måske endda 
afsætte Scavenius som minister. For konseilspræ-
sidenten kunne vel ikke se gennem fingre med, at 
hans kirkeminister rendte til prostituerede? Men 
Ingeman-Petersen skulle blive svært skuffet. Måne-
derne gik, uden at der skete det mindste. Scavenius 
blev siddende på sin taburet – lige så sikkert som 
før. Derimod blev Ingeman-Petersen kun mere des-
illusioneret, som tiden gik. Han hørte flere og flere 
historier om Scavenius’ udenomsægteskabelige 
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damebekendtskaber og blev klar over, at kultusmi-
nisterens glæde ved det modsatte køn var en offent-
lig hemmelighed. Scavenius følte sig tydeligvis ikke 
kaldet til at efterleve den samme strenge seksual-
moral, som blev prædiket i den folkekirke, han stod 
i spidsen for. 

15 måneder senere nærmede valgdagen sig, og 
Ingeman-Petersen kunne i Berlingske Tidende læse 
Scavenius’ harmdirrende beskyldninger imod den 
nye radikale strømnings trussel mod ægteskabet 
og kristendommen. Det var dråben for Ingeman-
Petersen. Det var nu alligevel for dobbeltmoralsk, 
at en horebuk som Scavenius skulle beskylde andre 
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På trods af sexskandale 
og fremskreden alder 
blev Scavenius stadig 
set som damernes 
ven og en rigtig 
selskabsmand. Det slog 
bladet Blæksprutten 
i hvert fald på vanlig 
satirisk vis fast i 1902 
med visen ”Vor egen 
Jacob Scavenius”. ”Han 
er fin, han er flot, Og 
hans Blod det er blaat, 
Naar han fremad 
svæver, Alle Hjerter 
bæver,” lød en af 
stroferne.
|| Alfred Schmidt/Det 
Kongelige Bibliotek

for at undergrave ægteskab og gode kristne dyder. 
Han skrev sin interpellation, lod den trykke og drog 
afsted mod Store Heddinge. 

Nu skulle kultusministeren svare for sig. 
 

En skandale til tiden
Ingeman-Petersens interpellationsskrift var sti-
let til gejstligheden, folketingsmedlemmerne og 
pressen, men Ingeman-Petersen indrykkede selv 
annoncer i aviser over hele landet for pjecen. På den 
måde kunne sagen komme ud til et endnu bredere 
publikum. For kun 10 øre kunne man erhverve sig 
et eksemplar af En Redegjørelse, og så gik overskud-
det endda til et eller flere børnehjem i København. 
Nu kunne alle læse, hvordan Scavenius havde ladet 
propperne springe og anstændigheden fare i lejlig-
heden i Knabrostræde 24, og hvordan Estrup havde 
undladt at reagere på angivelsen af kultusministe-
ren. De kunne endda også læse de samme ord, som 
de fremmødte ved valghandlingen på Store Hed-
dinges torv havde hørt under Ingeman-Petersens 
interpellation den 28. januar 1887. Indtil nu havde 
årsagen til interpellationen været ukendt, og ingen 
andre end Ingeman-Petersen, konseilspræsident 
Estrup og formentlig Scavenius selv vidste, hvad be-
skyldningen om horehusbesøget refererede til. Med 
udgivelsen af En Redegjørelse var kultusministerens 
seksuelle dobbeltmoral blevet pinligt udpenslet og 
tydeliggjort. Og selv om Ingeman-Petersen kun hav-
de sine egne øjne som sandhedsvidner i sagen, var 
beskyldningen så konkret, at alle kunne forholde sig 
til den rent moralsk.

Ingeman-Petersens pjece skulle dog vise sig at 
give bagslag. Beretningen var givet en stærk be-
lastning for Scavenius, men samtidig var skriftet 
en kærkommen anledning til endelig at reagere. 
Med den helt konkrete beskyldning fik Scavenius 
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mulighed for at slæbe Ingeman-Petersen i retten for 
injurier. Den løse beskyldning på vælgermødet om 
horehusbesøg var nemlig en rent moralsk beskyld-
ning og ikke konkret nok til at danne grundlag for 
en retssag. Men med En Redegjørelses detaljerede 
skildring af Scavenius’ nattesvir forpligtede Inge-
man-Petersen sig til at fremlægge håndfaste beviser 
på, hvad han havde set. Scavenius vidste udmærket 
godt, at Ingeman-Petersen ikke havde de fornødne 
beviser, og denne gang tøvede han ikke. Den 25. 
februar kunne Berlingske Tidende bekendtgøre, at 
Scavenius dagen før havde taget skridt til at lægge 
injuriesag an mod Ingeman-Petersen for fornær-
mende sigtelse i den nys udkomne pjece. Det blev 
begyndelsen på en tre år lang retssag, der skulle få 
prostituerede og politikere i vidneskranken, Inge-
man-Petersen selv stævnet i retten for injurier, og 
som samtidig satte en uafvaskelig plet på Scavenius’ 
rygte.

I vide kredse blev valgdagen i januar 1887 kendt 
som Interpellationen i Store Heddinge, og den blev 
en flyvende gnist i retning af et knastørt bål. Alle-
rede fra midten af 1800-tallet havde kritiske røster 
peget på, at det moderne samfund led af seksuel 
dobbeltmoral. Helt officielt var de uskrevne regler 
for, hvornår man levede sædeligt – seksualmoralsk 
acceptabelt – de samme for begge køn. Reglerne 
foreskrev, at man beherskede sine lyster, indtil 
man var lovformeligt gift. Ægteskab var den eneste 
gyldige adgangsbillet til sexlivet, og hverken sex før 
eller uden for ægteskabet var acceptabelt. Officielt i 
hvert fald. I praksis var det dog noget andet. Her så 
man ofte igennem fingre med før- eller udenoms-
ægteskabelige seksuelle udskejelser – i hvert fald 
for mændenes vedkommende. For kvinderne gjaldt 
andre standarder. Det blev stadig forventet, at kvin-
der holdt benene samlet og vogtede deres dyd. Ulig-
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heden mellem kønnene i soveværelset spejlede den 
generelle ulighed i samfundet, hvor det i århundre-
der havde været normen, at kvinder på stort set alle 
områder var ringere stillet end mænd.

Den seksuelle dobbeltmoral var ikke i sig selv ny 
i 1887. Men ny var diskussionen, hvor folk drøftede, 
hvilke seksualmoralske krav der måtte stilles til 
mænd og kvinder. Hidtil havde pikante temaer som 
køn, seksualitet og seksualmoral været henvist til 
kliniske lægeafhandlinger eller til fordækt lystighed 
i cigartilrøgede herreværelser. Sex var bare ikke 
noget, pæne mennesker talte om, og derfor var em-
net omgærdet af stor mystik og blev oftest håndte-
ret med fortielse og fortrængning. Men i 1880’erne 
blev tavsheden brudt, da forfattere, journalister, 
kunstnere, kvindesagsforkæmpere og andre fra 
Nordens kulturelle elite brød igennem tavshedens 
mur og for første gang tog det ellers tabubelagte 
emne op i aviser og tidsskrifter og på teatre.

De fleste var enige om, at det var problematisk, 
at vidt forskellige morallove gjaldt for mænd og 
kvinder – ikke mindst på det seksuelle område. Men 
der var stor uenighed om, hvordan problemet skulle 
løses. Skulle man stramme op og kræve total kysk-
hed for begge køn? Eller skulle man gå i den anden 
grøft og tolerere fri sex for både mænd og kvinder? 
Debatten berørte temaer som sex, køn, ægteskab, 
lyst og frisind. Det er emner, der i nutidigt perspek-
tiv synes relativt ufarlige, men som i 1800-tallet –   
historiens måske mest blufærdige århundrede –  
var voldsomt kontroversielle. Derfor kom en del 
af debatten også til at dreje sig om, hvorvidt man 
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Debatten om de pikante emner kom til at stræk-
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skaber mellem de mest uenige blev grundlagt. Det 
er den debat, der i dag kaldes Sædelighedsfejden. 
Anklagen mod Scavenius ramlede direkte ned i 
den ophidsede stemning, der var opstået under 
optakten til denne fejde. Interpellationen i Store 
Heddinge var derfor ikke kun et nybrud i forhold 
til den offentlige samtale om sex. Interpellationen, 
den efterfølgende Scaveniussag og Sædeligheds-
fejden mere generelt var en stor udfordring af de 
normer for køn, sex, seksualitet og ægteskab, der i 
århundreder var blevet dannet og cementeret i det 
borgerlige, kristne samfund. Og derfor var sagen 
om kultusministerens angivelige horehusbesøg en 
skandale.

Sædelighedsfejden var ikke en af historiens blo-
dige territorialkrige, der blev udkæmpet med krudt, 
kugler og kanoner. Derimod var den en værdikamp, 
en krig på ord og på livsanskuelser, en holdnings-
krig, som optog sindene i samtiden og formede os 
for eftertiden. Det var første gang i danmarkshi-
storien, at seksualmoralen kom på den offentlige 
dagsorden, og fejden ændrede for bestandig den 
offentlige debats spilleregler og normer for, hvad 
der kunne diskuteres i offentligheden. Samtidig var 
den ophedede diskussion om, hvad der var op og 
ned, rigtigt og forkert i det seksualmoralske spørgs-
mål, et symptom på den mere generelle samfunds-
kritiske holdning, som voksede frem i slutningen af 
1800-tallet. En kritik, der satte spørgsmålstegn ved 
de gamle, ærværdige samfundsinstitutioner og den 
hidtil herskende sociale orden.

Derfor var Sædelighedsfejden katalysator for en 
debat om kønnenes ligestilling, seksualitet og mo-
ral, som vi nok aldrig bliver færdige med. Derfor var 
den med til at bane vejen for det frisind og den åbne, 
frie debatkultur, vi i dag fejrer som et nationalt 
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Børnebegrænsning 
og spørgsmålet om 
kvindens ret til egen 
krop var en varm 
kartoffel langt op i det 
20. århundrede. Var 
man kvinde, kunne det 
være særlig risikabelt 
at tale den herskende 
seksualmoral imod. 
Forfatteren Thit Jensen 
(1876-1957) stillede sig 
direkte i skudlinjen, 
da hun i 1920’erne 
rejste landet tyndt med 
sin foredragsrække 
”Frivilligt Moderskab” 
og talte for bedre 
oplysning om 
prævention og for en 
friere adgang til abort.
|| Alfred Schmidt/Det 
Kongelige Bibliotek

klenodie. Og derfor er Sædelighedsfejden et stykke 
danmarkshistorie.

De moderne gennembrud
Sædelighedsfejden var danmarkshistoriens første 
offentlige forhandling af seksualmoralen, der ellers 
havde ligget fast som en natur- eller gudgiven sand-
hed i århundreder. Med fejden fik den almindelige 
dansker for første gang lejlighed til at forholde sig til 
en række forskelligartede argumenter for, hvad der 
var rigtigt og forkert i intime forhold mellem mand 
og kvinde. Scaveniussagen og Sædelighedsfejden 
var derfor vigtige brikker i den samfundsomstilling, 
der skete i perioden fra ca. 1870 til 1914 – ofte beteg-
net som Det Moderne Gennembrud.

Fejden er i historieskrivningen blevet forstået 
som et af de mest markante udtryk for Det Moderne 
Gennembrud. Det var en periode, hvor det gamle 
Danmark tøvende besluttede sig for at gennemgå et 
hamskifte. Gennembruddet beskriver nemlig den 
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store pakke af sociale, kulturelle, politiske og øko-
nomiske forandringer og nybrud, der skete fra slut-
ningen af 1800-tallet til omkring Første Verdens-
krig, og som gjorde, at Danmark begyndte at ligne 
det samfund, vi kender i dag. Allerede fra 1860’erne 
tog industrialiseringen fart i Danmark, hjulpet på 
vej af de nye dampmaskiner, der drev industriens og 
samfundets hjul frem i buldrende hastig fart. Nye 
fabrikker skød op omkring de store byer som erstat-
ninger for tidligere tiders små håndværksvirksom-
heder og manufakturer, og den nye produktions-
form trak en stor del af den tidligere landbefolkning 
ind til byerne. Urbaniseringen – vandringen fra land 
til by – fik byerne til at vokse, og især København fik 
vokseværk. Landets hovedstad havde indtil midten 
af 1800-tallet været en middelalderby, lukket inde 
bag beskyttende volde og byporte. Men nu flød den 
over sine egne grænser og blev en moderne storby 
med boulevarder, boligblokke og brokvarterer.

Perioden var præget af fremskridtstro og opti-
misme. Det brølende damplokomotiv, hvis skinne-
spor spandt landet ind i et stadig mere finmasket 
net, blev et sindbillede på det moderne samfunds 
udvikling: dundrende fremad, stadig hurtigere mod 
et højere udviklingstrin og en bedre fremtid. Men 
mange af de mennesker, der steg af toget i hovedsta-
den for at finde arbejde ved den nye industri, ople-
vede ikke altid udviklingen som skridt hen imod en 
bedre tilværelse. Ud af den nye bybefolkning opstod 
arbejderne som en helt ny samfundsklasse. For dem 
var det nok først og fremmest den trange plads i de 
små lejligheder, den usunde luft imellem de hastigt 
opførte karreer på Nørrebro og Vesterbro og det fy-
sisk udmattende arbejde ved industriens tandhjul, 
der prægede den umiddelbare oplevelse af tiden. 

Gennembruddet bestod også i, at nye samfunds-
grupper begyndte at komme til orde i samfundsde-
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batten. Med de formelle rettigheder som ytringsfri-
hed og forsamlingsfrihed – forankret i Grundloven 
fra 1849 – samlede arbejderne sig fra 1871 under Den 
Internationale Arbejderforening for Danmark, for-
løberen for Socialdemokratiet, for at tilkæmpe sig 
bedre vilkår. Samtidig spirede kvindebevægelsen 
frem med Dansk Kvindesamfund fra 1871 som det 
første organiserede talerør for dem, der ville disku-
tere og forbedre kvindens stilling i samfundet. 

Alt dette, og naturligvis meget mere, var en del 
af det moderne, som Danmark var på vej imod. Man 
kan altså tale om moderne gennembrud i flertal, 
og historien om dem kan undersøges som social, 
politisk og økonomisk historie. Den del af historien 
handler om de konkrete nybrud inden for byudvik-
ling, demografi, teknologi, politik og industri – med 
andre ord de nye, moderne klæder, Danmark iførte 
sig i perioden. 

Men en lige så væsentlig del af historien om gen-
nembruddet kan skrives som kultur-, mentalitets-, 
litteratur- og kunsthistorie. Den handler om det nye 
tankegods, de nye ideer, argumenter og diskussio-
ner, der blev lanceret og udkæmpet under Det Mo-
derne Gennembrud. Tidens skønånder – malerne, 
digterne, forfatterne og journalisterne – førte an i 
den kulturkamp, der også kendetegner perioden. 
Ikke uden grund har man i Norge kaldt perioden for 
poetokratiet med henvisning til den store indflydel-
se, som digtere og forfattere havde på det politiske 
og sociale liv i slutningen af 1800-tallet.

I Danmark var det også især igennem littera-
turen og malerkunsten, det moderne samfunds 
problemer blev taget op til diskussion og nye ideer 
fremsat. Som en reaktion mod romantikkens ideali-
serede og indadvendte idyl opstod nu en ny, kritisk 
retning inden for malerkunst og litteratur. Den 
kritiske realisme, som strømningen er blevet kaldt, 
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vendte sig bort fra de romantiske kunstneres fokus 
på det gode, det sande og det skønne, og trykkede 
i stedet på det, der gjorde ondt i samfundet. Ar-
bejdernes og de fattiges vilkår, byernes flimrende, 
hurtige liv og store mennesketæthed samt kvinder-
nes stilling i samfundet var emner, der igen og igen 
blev taget op i malerier, romaner, teaterstykker og 
digte. I antologien Det stadig moderne gennembrud 
fra 2004 anfører professor i litteraturhistorie Hans 
Hertel (1939-), at gennembrudsfolkene så deres 
projekt som en nødvendig modernisering af et bag-
udvendt og frygtsomt Danmark. Målet var en frisæt-
telse af tanken, en demontering af hæmmende, for-
ældede forestillinger om samfundet og af dogmer, 
autoritetstro, overtro, moralsk hykleri, fordomme 
og slendrian. Sædelighedsfejden og kampen om 
kønsmoralen var en vigtig del af denne kulturkamp.

Men en kamp behøver to parter. Gennembruds-
folkene ønskede at befri Danmark og danskerne 
for gammel vanetænkning, men ikke alle ønskede 
at blive befriet. For mange, måske især samfundets 
bedrestillede, var moderniteten forbundet med en 
dyb ambivalens. Det moderne var på én gang tillok-
kende og forjættende, men også skræmmende og 
ukendt. Kernefamilien og det trygge, velordnede 
hjem blev i både kunsten, litteraturen og gennem de 
private, borgerlige velgørenhedsforeninger lanceret 
som et bolværk imod modernitetens og det nye by-
livs farer. Her kunne pæne mennesker finde fred for 
modernitetens omvæltninger og byens pulserende, 
nervesvækkende hurtighed, forskanset bag plys-
møbler og nipsgenstande i de blødt indrettede klun-
kestuer. Det Moderne Gennembrud var en kamp 
imellem gamle og nye livsanskuelser, og det var også 
en kamp om gennembruddet.

Gennembruddene udspillede sig så at sige både 
på inder- og ydersiden af samfundet. I mange til-
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fælde betingede de konkrete, fysiske gennembrud 
endda de mentalitets- og idémæssige – og omvendt. 
Kulturkampen foregik på det politiske, sociale, kul-
turelle og mentale område, og kampen videreførtes 
også uden for fiktionen, hvor den nye, hurtigtarbej-
dende dagspresse sørgede for, at helt almindelige 
danskere også kunne deltage i den offentlige debat 
om samfundets problemer og uretfærdigheder. 
Kampen om det moderne var derfor med til at rea-
lisere det moderne folkestyre i danskernes bevidst-
hed, som i 1849 var blevet politisk virkelighed med 
Grundloven. 

I bølgen af diskussionslysten fornyelsestrang 
kom Scaveniussagen som kaldet. Efter Ingeman-Pe-
tersens interpellation i Store Heddinge blev sagen 
om kultusministerens seksuelle dobbeltmoral en 
knage, som man kunne hænge den allerede verse-
rende debat om samfundets seksualmoral op på. 
Sådan kom seksualmoralen altså også på dagsorde-
nen med Sædelighedsfejden, der kan regnes for et i 
rækken af moderne gennembrud og en af periodens 
væsentligste, mest ophedede og måske mest kontro-
versielle debatter.

Sædelighedsfejden var en vigtig del af Det Mo-
derne Gennembruds kulturkamp og et afgørende 
nybrud i samtiden. I og med at den udfordrede sam-
fundets normer for, hvad der overhovedet kunne 
tales om i offentligheden, lagde den kimen til en de-
battradition, der kom til at præge Danmark i mere 
end et århundrede. Derfor er fejden mindst lige så 
betydningsfuld for nutiden. Diskussionerne om 
seksuel moral, om kønnenes ligestilling og om sex 
og seksualitet i offentligheden er mere aktuelle nu 
end nogensinde. Som aldrig før debatterer vi pro-
stitution, pornografi, musikvideoer spækket med 
nøgenhed og seksuelle referencer, hævnporno på de 
sociale medier, seksuelle grænser, og hvordan men-
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Frankrig var 
inspirationskilde for 
mange europæiske 
lande med hensyn 
til at registrere 
prostituerede og 
indrette offentlige huse. 
Henri de Toulouse-
Lautrecs (1864-1901) 
malerier fra barer og 
bordeller i 1890’ernes 
Paris viste bagsiden af 
den lovkontrollerede 
prostitution. Her 
personificeret 
i to ventende 
prostituerede, der 
har stillet sig klar 
til den lovbestemte 
undersøgelse for 
kønssygdomme. Maleri 
fra 1894.
|| Henri de Toulouse-
Lautrec/Wikimedia 
Commons

nesker af forskelligt køn kan og bør opføre sig, når 
det kommer til krop, køn, lyst og seksualitet. Det 
virker naturligt, at vi i dag kan diskutere emnerne i 
offentligheden, og at diskussionerne er allemands-
eje. Men i virkeligheden står vi på skuldrene af de 
mænd og kvinder, der tog del i Sædelighedsfejden 
for næsten 150 år siden. De fungerede som fødsels-
hjælpere for et af modernitetens særkender, som vi 
ofte i dag tager for givet, nemlig den offentlige sam-
tale om sex.

I dag virker det næsten banalt at konstatere, at 
seksualmoral er en historisk foranderlig størrelse. 
Mange vil pege på det 20. århundrede som den peri-
ode, hvor der skete de største skred i opfattelsen af, 
hvad der er god eller dårlig seksualmoral. Typisk er 
det de kropsligt og seksuelt frigørende år i 1960’erne 
og 1970’erne, der ses som den seksuelle revolutions 
årtier og som grundlæggelsen af vores moderne og 
frisindede seksualmoral. Der er da heller ingen tvivl 
om, at det var her, at andre former for frigjorthed – 
krop, køn og seksualitet – for alvor slog igennem og 
i højere grad end tidligere blev om ikke normen, så i 
hvert fald mere acceptable i den brede befolkning.

Men den seksuelle revolution og den moderne 
seksualmoral har lange rødder – som så mange 
andre kulturelle fænomener. Under Sædeligheds-
fejden i 1880’erne blev de første spæde skridt taget 
til de løbende forhandlinger om seksualmoralen, 
der skulle komme til at præge store dele af det 20. 
århundrede, og som stadig præger os i dag. 
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undersøgelse for 
kønssygdomme. Maleri 
fra 1894.
|| Henri de Toulouse-
Lautrec/Wikimedia 
Commons

nesker af forskelligt køn kan og bør opføre sig, når 
det kommer til krop, køn, lyst og seksualitet. Det 
virker naturligt, at vi i dag kan diskutere emnerne i 
offentligheden, og at diskussionerne er allemands-
eje. Men i virkeligheden står vi på skuldrene af de 
mænd og kvinder, der tog del i Sædelighedsfejden 
for næsten 150 år siden. De fungerede som fødsels-
hjælpere for et af modernitetens særkender, som vi 
ofte i dag tager for givet, nemlig den offentlige sam-
tale om sex.

I dag virker det næsten banalt at konstatere, at 
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Mange vil pege på det 20. århundrede som den peri-
ode, hvor der skete de største skred i opfattelsen af, 
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og 1970’erne, der ses som den seksuelle revolutions 
årtier og som grundlæggelsen af vores moderne og 
frisindede seksualmoral. Der er da heller ingen tvivl 
om, at det var her, at andre former for frigjorthed – 
krop, køn og seksualitet – for alvor slog igennem og 
i højere grad end tidligere blev om ikke normen, så i 
hvert fald mere acceptable i den brede befolkning.

Men den seksuelle revolution og den moderne 
seksualmoral har lange rødder – som så mange 
andre kulturelle fænomener. Under Sædeligheds-
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Seksual–
moralens 
problem 
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Sædelighed 
og usædelig-
hed
Ordet sædelighed klinger i dag gammeldags og er 
da også i høj grad gået ud af brug. Men begrebet 
spillede en central rolle under Sædelighedsfejden. 
Ordet kommer af sæd, som ligesom det tyske Sitte 
betyder skik og brug – sådan som et folk på et givent 
sted altid har gjort til en given tid. Ordet sædelighed 
rummer et vist element af tradition og overlevering. 
Ifølge Ordbog over det danske Sprog betegnede ordet 
tidligere en civiliseret, dannet tilstand, ærbarhed 
eller blufærdighed, men i 1800-tallet blev ordet i 
højere grad brugt til at betegne god eller rigtig mo-
ralsk adfærd. Især på det seksuelle område. Sæde-
lighedsfejdens fejde var altså en kamp om, hvad der 
var god, rigtig og tilladelig sex. 

Men hvad var det så, der var galt med sædelig-
heden, siden den blev et stridens æble? I hvert fald 
ikke noget nyt. 

Oprindelsen til forestillinger om god sædelig-
hed skal findes helt tilbage i Bibelen og den kristne 
kanoniske ret. Opfattelsen af sædelighed kan groft 
sagt koges ned til to ideer, nemlig det monogame 
ægteskab som den eneste legitime ramme for sek-
sualiteten og reproduktion som det eneste gyldige 
formål med sex. Som bekendt udstikker Bibelens 
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sjette bud, at det er en synd at bedrive hor – at have 
sex med andre end ens ægtemand eller -hustru. 
Efter Reformationen fulgte bestemmelsen med over 
i den verdslige lovgivning, og her havde den en plads 
helt op til vedtagelsen af Borgerlig Straffelov af 1930, 
hvor straf for udenomsægteskabelig sex bortfaldt. 

Det bærende princip om ægteskabets seksuelle 
monopol og sex som ren avlshandling gjorde selvføl-
gelig, at en hel del sex absolut ikke hørte ind under 
det acceptable, sædelige samliv. Et kig i Almindelig 
Borgerlig Straffelov af 1866 afslører lidt om, hvad 
der juridisk set blev opfattet som usædeligt. Lovens 
kapitel 16 beskrev en bred og noget sammensat 
gruppe af forbrydelser mod sædeligheden og kri-
minaliserede ud over hor bigami, incest, voldtægt, 
pædofili, uterlighed, pornografi, falsk udlægning af 
barnefader, spredning af kønssygdomme, rufferi, 
prostitution og blufærdighedskrænkelse. Mere 
kuriøst var det, at loven også kriminaliserede den 
såkaldte omgængelse mod naturen, hvilket dæk-
kede over al slags sex uden reproduktivt sigte – sex 
mellem personer af samme køn, med dyr eller sex 
i ’forkerte’ kropsåbninger. Straffeloven markerede 
de yderste grænser for sædeligheden og vidner sam-
tidig om, at det fortsat var det oprindeligt kristne 
ideal om ægteskabet som seksualitetens naturlige 
ramme, der styrede seksualiteten. 

Det lå derfor både i loven og i samfundsmoralen, 
at ugifte ikke måtte have sex. At have et seksualliv 
var kun for par i den hellige ægtestand, eller som i 
det mindste, inden kødets lyster tog over, havde haft 
sans og samling nok til at love hinanden at ville gifte 
sig. Derfor var kyskhed, altså total seksuel afhol-
denhed, et sædeligt ideal for dem, der endnu ikke 
var gift. Da den britiske læge Elizabeth Blackwell 
(1821-1910) i 1883 udkom på dansk med bogen Vore 
Sønners og Døttres sædelige Opdragelse, oplistede 
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hun kyskhed som et af de væsentlige punkter for et 
sædeligt samfund og liv:

”Kydskhed styrker den Unges Legeme, hærder Vil-
lien og leder de aandelige Evner mod Livets ædlere 
Maal. […] Usædelighed er en fare for Legemet, en 
Nedværdigelse for Sjælen og en Kilde til den En-
keltes som til Samfundets Fordærvelse. Ægteskab 
mellem een Mand og een Kvinde er den uundværlige 
Grundvold for en Nations Velfærd og Fremgang.” 

Blackwells grundsætninger spejlede i høj grad den 
fremherskende seksualmoral i samfundet og re-
præsenterede tidens borgerlige idealer om kyskhed, 
selvbeherskelse og ægteskabets seksuelle monopol. 
Forskrifterne gjaldt lige meget for begge køn, un-
derstregede Blackwell, men en vis arbejdsdeling 
måtte der nu alligevel være. Det var kvindernes sær-
lige pligt som mødre, søstre og ”Hjemmets ledende 
Magt” at sørge for, at idealerne om sædelighed, 
kyskhed og renhed blev ført videre til opvoksende 
generationer. Manden, derimod, måtte vende sig 
mod samfundet og koncentrere sig om at højne 
sædeligheden udadtil i folket. Selv om kønnene var 
lige for loven og den officielle seksualmoral, var der 
alligevel forskel på forventningerne til mænds og 
kvinders rolle i sædelighedens opretholdelse. Det 
hang i høj grad sammen med, at mænds og kvinders 
seksualitet blev opfattet som to meget forskellige 
størrelser.

Lystne mænd
Lægevidenskaben sagde ikke seksualmoralen imod. 
Tværtimod. Inden for lægevidenskaben vandt en 
biologisk forståelse af mennesket frem i løbet af 
1800-tallet. Ligesom andre dyr var menneskedyret 
underlagt naturlove og styret af biologiske drifter, 
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parringen var bare en af dem. Naturen viste, at han-
ner var stærkere, mere udfarende og dominerende 
end hunner. Rationalet var derfor, at det måtte ligge 
i menneskets biologi, at mænd var skabt til at være 
aggressive og udadvendte, mens kvinder måtte være 
modtagende og indadvendte. Lægevidenskaben 
kom dermed i høj grad til at legitimere de kønsrol-
ler, der allerede eksisterede i samfundet, og lægerne 
ophøjede dem til videnskabelige sandheder.

Det var en flere århundreder gammel forståelse, 
at de to køn havde forskellige temperamenter, dyder 
og egenskaber og dermed forskellige opgaver. Men 
det var først i 1800-tallet, og for alvor fra sidste halv-
del af århundredet, at lægevidenskaben begyndte at 
interessere sig for køn og kønsdrift og for de forskel-
le, man mente at kunne iagttage på mænds og kvin-
ders seksuelle lyst. Læger var overbeviste om, at den 
mandlige kønsdrift var voldsommere end kvindens, 
og det blev forklaret med, at det mandlige organ for 
kønsdriften simpelthen var større. Viriliteten, den 
mandlige seksuelle lyst og lidenskab, blev betragtet 
som en integreret del af selve det at være mand.

Den britiske læge William Acton (1813-1875) 
skrev i 1857 i bogen The Functions and Disorders of 
the Reproductive Organs, at følelsen af virilitet og 
dermed følelsen af maskulin styrke og seksuel kraft

”er meget mere udviklet hos manden end følelsen 
af moderlighed hos kvinden. Dens eksistens synes 
ligefrem nødvendig for at give manden en bevidst-
hed om sin værdighed, om sin rolle som overhoved 
og leder og om sin vigtighed, hvilket er fuldstændigt 
essentielt for familiens, og igennem den samfun-
dets, velvære.”

En vis seksualdrift var kun forventelig, ja ligefrem 
et tegn på sundhed hos manden. Hermed blev man-
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Vandrende livmoder 
eller indestængt 
liderlighed? I 
1800-tallet blev mange 
kvinder, der led af 
træthed, melankoli, 
besvimelser og 
mærkelige påfund 
diagnosticeret med 
hysteri. Siden antikken 
havde man begrundet 
sygdommen med, at 
kvindens livmoder 
vandrede rundt i 
kroppen – på jagt 
efter befrugtning. 
Til alt held kunne 
kvindesygdommen 
behandles. Som 
her, hvor en kyndig 
læge giver en 
stakkels hysterisk 
kvinde en tiltrængt 
bækkenmassage.
|| Albert Reibmayr, Die 
Technik der Massage

dens seksuelle appetit fremstillet som noget ganske 
naturligt – altså medmindre den rettede sig imod 
andre mænd. Så var den i stedet tegn på, at noget 
var gået galt i enten arv eller miljø. Naturliggørelsen 
af den mandlige kønsdrift blev hjulpet godt på vej 
af evolutionsteoriens fader, Charles Darwin (1809-
1882). I et af sine indflydelsesrige værker, Menne-
skets Afstamning og Parringsvalget fra 1871, beskrev 
han, hvordan hanner i alle dyrearter altid var den 
opsøgende i parringsvalget og -akten. Dermed pe-
gede han på, at hannen inden for menneskearten 
også var biologisk kodet til at være seksuelt opsø-
gende. Den lystne mand var en kendsgerning og en 
stereotyp, men han kunne ikke gøre for det. Det var 
jo hans natur. At denne forståelse i sig selv kunne 
have indvirkning på den mandlige seksualitet – at 
mændene netop blev lystne og udfarende, fordi det 
forventedes af dem – var der ikke nogen, der tænkte 
over.

Kyske kvinder 
Anderledes så man på kvindernes seksualitet. Da 
det i 1800-tallet først og fremmest var gynækologer-
ne, der forskede i kvindekroppen, var det kvindens 
fysiske kønsorganer og fødedygtighed, der kom i 
centrum for forståelsen af det kvindelige kønsliv. 
At kunne føde børn blev anset som et fuldstændigt 
definerende træk for kvindens personlighed og 
kønsdrift, og moderskabet var en uundgåelig skæb-
ne, der styrede hele kvindens liv. Selv kvindens 
intellektuelle evner var påvirket af hendes evne til 
at føde børn. Mange gynækologer mente ligefrem, 
at kvindens åndsevner skrumpede omkring puber-
teten, fordi livmoder og æggestokke simpelthen tog 
over for at udfylde deres sande funktion. Derfor måt-
te overdreven læsning og anden åndelig anstren-
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gelse helst undgås i den fødedygtige alder, hvis ikke 
kvinden skulle døje med visnede kønsorganer.

Kønslig sundhed var hos kvinden derfor lig med 
sunde kønsorganer, både ydre og indre, og med 
evnen til at blive gravid og føde børn. Gynækologi-
en interesserede sig for, hvordan denne sundhed 
kunne opnås og anbefalede sund kost, fornuftig 
påklædning og let, men ikke overdreven motion. 
Gynækologerne så ikke kvinden som et seksuelt 
væsen. Hun havde ganske vist en biologisk drift, 
men den var fra naturens hånd rettet mod moder-
skab, børn og hjem – ikke mod seksualakten som en 
lystbetonet foreteelse. Den danske overretsassessor 
P.P.F. Mourier (1837-?) udtrykte i 1884 meget præ-
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cist, hvad læger mente om kvindens kønslige natur, 
og hvordan den adskilte sig fra mandens:

”[D]er [er] hos Kvinden et Kyskhedens Instinkt, der 
ikke saaledes findes hos Manden, som medfører en 
naturlig Sky for Sandselighedens Rørelser og Til-
skyndelser og rejser en uvilkaarlig Modstand mod 
Usædeligheden, medens derimod hos Manden den 
kjønslige Tilbøjelighed udformer sig som en Drift, 
der ansporer ham til at hige efter dens Tilfredsstil-
lelse.”

Hvor kyskhed var det naturlige for kvinden, var 
lysten det for manden. Seksuel lystfølelse, der var 
løsrevet fra ønsket om at avle børn, blev derfor hos 
kvinden betragtet som noget tilsvarende unaturligt 
og ligefrem skadeligt, fordi den kunne fjerne fokus 
og energi fra kønsorganernes virkelige formål. Der-
for måtte alt, hvad der kunne vække lystfølelsen 
eller forårsage seksuel ophidselse for alt i verden 
undgås. Ridning, dans og cykling var de værste syn-
dere. De aktiviteter øgede blodtilstrømningen til 
kønsorganerne og kunne – ligesom læsning og fan-
tasier – risikere at føre til den frygtelige tilstand af 
erotisk opstemthed. Utøjlet lyst blev set som noget, 
der hørte kvinder fra de lavere sociale klasser til, og 
det blev forventet, at en dydig borgerskabskvinde 
gjorde alt for at undertrykke unaturlige, kønslige 
fornemmelser. Begyndte en kvinde først at svælge 
i kønslig nydelse, ville hun før eller siden ende i en-
ten vanvid eller prostitution, mente man.

De stereotype forestillinger om den lystne mand 
og den kyske kvinde havde rødder langt tilbage, 
men peger også frem i tiden og spøger stadig i det 
21. århundredes forestillinger om mænds og kvin-
ders seksualitet. Tænk blot på den klassiske vittig-
hedsscene, hvor en ægtemand i sengen vender sig 
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hedsscene, hvor en ægtemand i sengen vender sig 
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kælent mod sin kone, der pludselig og belejligt har 
fået en dundrende hovedpine. Den solidt rodfæste-
de forestilling om, at mænds sexlyst simpelthen er 
større end kvinders, genfindes også i det klassiske 
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mens en mand med samme seksuelle erfaring bare 
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tid til anden op i samfundsdebatten også i dag og 
fremhæver, at vi stadig ikke ser ens på mænds og 
kvinders seksualitet.

I dag er der bred enighed blandt forskere om, 
at årsagen i høj grad skal findes i århundreders 
seksualmoralsk prægning og ikke udelukkende i 
biologiske tilstande. At vi er klar over det, fritager 
os dog ikke fra fortsat at have en seksualmoral. Igen-
nem opdragelse, socialisering og medierne bliver vi 
præget til at tænke på bestemte måder om, hvordan 
kvinder og mænd bør eller ikke bør udtrykke deres 
seksualitet.

Og så er vi tilbage ved opfattelsen af, hvad der 
er rigtigt og forkert i en given kultur på en given tid 
– for sådan en opfattelse har vi dog stadig, selv om 
den måske er blevet mere rummelig siden 1800-tal-
let. Opfattelsen af god seksualmoral eller sædelig-
hed rykker sig nemlig gerne over tid. Og et sådant 
ryk skete i Danmark i 1880’erne under det, vi i dag 
kalder for Sædelighedsfejden. 

Et offentligt fruentimmer 
Da Ingeman-Petersen beskyldte kultusminister 
Scavenius for at være ude i usædeligt ærinde i Kna-
brostræde den aften i oktober 1885, vidste han ikke, 
hvem der boede i lejligheden på 1. sal i nr. 24. Men 
som han skrev i sit interpellationsskrift, blev han 
senere bekendt med, at der boede ”et Demimonden 
meget bekjendt ryggesløst Fruentimmer af den al-
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lerværste Art”. Det skulle senere komme for en dag, 
at det ryggesløse fruentimmer var den 24-årige Lau-
ra Christine Marie Nannestad, der i ca. fem år havde 
ernæret sig som offentligt fruentimmer eller med et 
andet udtryk var registreret prostitueret.

Laura Nannestad blev betragtet som offentligt 
fruentimmer, fordi der i Danmark siden 1874 hav-
de eksisteret en officiel, lovreguleret prostitution. 
Utugt mod betaling blev godt nok gjort strafbart 
allerede med Danske Lov fra 1683, men alligevel 
havde der siden begyndelsen af 1800-tallet været en 
uofficiel, tolereret prostitution i København. For én 
ting var lovens bestemmelser og samfundets moral-
ske idealer, en anden ting var virkeligheden. 

Det var en gammel erkendelse, at kriminalise-
ring ikke forhindrede kvinder i at prostituere sig og 
mænd i at købe seksuelle ydelser. I perioden 1870-
1890 var mænd 30 år og kvinder 27 år i gennemsnit, 
når de blev gift. For mange lykkedes det ikke at ven-
te med at gå ombord i den forbudne frugt. Af gode 
grunde ved vi dog ikke, hvor mange der havde sex, 
inden de blev gift, eller havde sex med andre end 
deres lovformelige ægtemand eller -hustru. Men 
en eksplosiv stigning i antallet af kønssygdomme i 
sidste halvdel af 1800-tallet røber, at ikke alle holdt 
sig til de gældende moralforskrifter. På kun 12 år 
mellem 1861 og 1873 skete der en stigning på 105 % 
i antallet af opdagede kønssygdomme i hele landet. 
Værst så det ud i København. Gonorré og især den 
frygtede kønssygdom syfilis florerede, og politiet, 
lægevæsenet og rigsdagen erkendte behovet for at 
forhindre spredning af sygdomme, der udgik fra 
prostitution. Det var man i hvert fald overbevist om, 
at de gjorde. Da man ikke gjorde sig forhåbninger 
om at kunne udrydde prostitutionen, søgte man i 
stedet at kontrollere den for at få has på kønssyg-
dommene. Bevægelsen var allerede sat i gang fra 
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begyndelsen af 1800-tallet, hvor politiet, inspireret 
af ordninger rundtom i Europa, var blevet bemyn-
diget til at undersøge prostituerede, der var under 
mistanke for at være smittebærere. 

Et led i myndighedernes forsøg på at kontrollere 
og til en vis grad kvalitetssikre prostitutionen var lo-
ven Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den 
veneriske Smittes Udbredelse, der blev indført den 
10. april 1874. Loven var en tillægslov til Almindelig 
Borgerlig Straffelov af 1866 og afkriminaliserede 
som sådan ikke prostitution, idet salg af seksuelle 
ydelser stadig var ulovligt. Den var derimod et prag-
matisk tiltag, der i erkendelse af prostitutionen som 
en samfundsmæssig uomgængelighed gav politiet 
udstrakt mulighed for at føre skrapt tilsyn med de 
prostituerede kvinder – fortrinsvis i byerne. Kunne 
man ikke udrydde usædeligheden, kunne man i det 
mindste forsøge at sikre, at den foregik under ord-
nede forhold. 

Med loven af 1874 blev det muligt for politiet 
at registrere – i 1874-1906 hed det tvangsindskri-
ve – kvinder som offentlige prostituerede, hvis de 
gentagne gange var blevet taget i at sælge sex. Og 
det var Laura Nannestad, der næsten var et skole-
eksempel på vejen igennem prostitutionssystemet. 
Som 17-årig blev hun første gang dømt for utugt, 
året efter endnu en gang. Prostitutionslovgivningen 
tillod herefter politiet at indføre hende i politiets 
protokoller, og efter indskrivningen som offentligt 
fruentimmer blev hendes liv og færden nøje kon-
trolleret. Som offentlig prostitueret skulle hun fx 
regelmæssigt møde hos politilægen for at blive un-
dersøgt for kønssygdomme, og ændrede hun bopæl, 
skulle hun oplyse flytningen til politiet. Et senere 
regulativ til loven lagde yderligere begrænsninger 
på Laura Nannestad og de øvrige prostitueredes 
bevægelsesfrihed. De måtte kun bo i udpegede ga-
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der – Knabrostræde var en af dem – og i andre gader 
måtte de slet ikke vise sig. Fx var Amalienborg Slots-
plads og de nydelige gader omkring pladsen helt 
forbudt område for offentlige fruentimmere. Ingen 
af lovenes paragraffer nævnte noget om de mandlige 
kunders rolle i prostitutionen eller i spredningen af 
kønssygdomme, men skulle udelukkende regulere 
de prostituerede kvinders adfærd.

Den lovregulerede, offentlige prostitution varede 
helt til 1906. Af politiets protokoller fremgår det, at 
der i 1880 var 471 registrerede offentlige fruentim-
mere, fordelt på 43 offentlige huse, dvs. bordeller, 
alene i København, og desuden var der formentlig et 
ukendt antal ikke-registrerede, såkaldt hemmelige 
prostituerede. Lovgivningen forsøgte 

”at ordne dette Uvæsen, denne umoralske Instituti-
on, paa en saadan Maade at den træder saa lidt som 
muligt i Konflikt med den almindelige Anstændig-
heds- og Sømmelighedsfølelse.”

Sådan udtalte justitsminister Christian Sophus 
Klein (1824-1900) i hvert fald i 1873, og fænomenet 
var så udbredt, at de fleste danskere utvivlsomt var 
klar over dets eksistens. Der var udbredt kritik af 
prostitutionsvæsenet fra flere sider. Stærkest lød 
den fra Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usæ-
delighed, som fra 1877 kæmpede for at få afskaffet 
den lovregulerede prostitution, men også i den 
kristne organisation Indre Mission udtrykte man 
bekymring over prostitutionslovgivningen. I 1886 
blev Midnatsmissionen dannet og tilknyttet Indre 
Mission for at frelse både mænd og kvinder fra den 
ødelæggende prostitution ved at

 ”vække dem til Eftertanke om, hvad det er, de gjøre, 
naar de til Lysternes Tilfredsstillelse bruge de Mid-
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Rigtig moderne bliver 
man da først, når man 
er skilt! Normerne var i 
opbrud i begyndelsen af 
det 20. århundrede, og 
den nye tids uafhængige 
kvinde var opstået. 
Det illustrerede Gerda 
Wegener (1886-1940) 
i Klods-Hans i 1914 
med sin tegning af to 
veninder, der taler om 
det moderne og chikke 
fænomen skilsmisse. 
Fashionabelt eller ej, 
reelt set var kvinden 
på dette tidspunkt 
væsentligt ringere 
stillet end manden, 
hvis ægteskabet gik i 
stykker.
|| Gerda Wegener/
Klods-Hans

ler, som Tidsaanden desværre gjennem Samfundet 
har ført frem, naar de bruge Skjøger og Bordeller, 
saadan som de jo findes rundt om i vor Stad.”

For de fleste var det dog lettest at lukke øjnene for 
den paradoksale lov. Desuden var det en udbredt 
holdning – i hvert fald blandt dem, der støttede den 
lovregulerede prostitution – at prostitutionen ud-
gjorde en samfundsmæssig nødvendighed som en 
ventil for mandens ukontrollable kønsdrift. Det var 
måske et amoralsk, men også nødvendigt onde. De 
prostituerede kvinder var i forvejen moralsk for-
dærvede, og så var det trods alt bedre, at mændenes 
liderlighed fik afløb hos dem, end at de gik ud og 
forførte borgerskabets uskyldige døtre.
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Den lovregulerede prostitution var et moralsk 
paradoks. På den ene side havde man idealet, den 
officielle seksualmoral, som ophøjede ægteskabet 
som den eneste legitime ramme for seksualiteten, 
og som krævede kyskhed og selvbeherskelse for beg-
ge køn. Og på den anden side havde man en virkelig-
hed, hvor loven med sin ordning af prostitution en 
kom til om ikke at legalisere, så dog legitimere køb 
og salg af sex. En ekstra anstødssten var, at der i høj 
grad blev set igennem fingre med, at mænd havde 
sex før og sommetider uden for ægteskabet, mens 
kvinden risikerede samfundets og familiens for-
dømmelse, hvis ikke hun vogtede sin dyd. 

Der var pludselig blevet meget langt imellem ide-
al og virkelighed på det seksualmoralske område. 
Det var denne dobbeltmoral, Ingeman-Petersen gik 
til angreb på, da han råbte sin anklage mod kultus-
minister Scavenius ud på valgdagen i januar 1887.

En kvinderoman
Debatten om Scavenius’ seksuelle dobbeltmoral 
opstod ikke ud af det blå. Den udsprang af en bre-
dere debat, der var begyndt årtier forinden, og som 
handlede om kønnenes ligestilling. Både inden for 
ægteskabet og i samfundsmæssig og moralsk for-
stand. I sidste halvdel af 1800-tallet var kulturlivet 
og den offentlige debat præget af stor moralsk indig-
nation. Ikke blot over de gældende forestillinger og 
normer, der handlede om køn og seksualitet, men 
også mere generelt over samfundets sociale opde-
ling. Der var diskussioner om fattigdom, arbejder-
nes vilkår, byernes slum og den demokratiske   
(u)lighed i det moderne samfund. Sædelighedsfej-
den var derfor blot en blandt mange diskussioner, 
der verserede under Det Moderne Gennembrud, 
men diskussionen om seksualmoralen er alligevel 
særligt interessant, fordi den i hidtil uset grad tog 
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livtag med det kødelige. Med Scaveniusskandalen 
kom offentligheden tættere på en ministers sexliv 
end nogensinde før, og emner, der tidligere havde 
været utænkelige at tage op blandt pæne menne-
sker, blev sat på den offentlige dagsorden. 

 1887 blev året, hvor forargelsen og indignationen 
nåede nye højder, og seksualmoralen blev disku-
teret mest intenst. Men allerede fra midten af år-
hundredet var emner som kvindernes muligheder 
–  eller mangel på samme – i samfundet, ægteskabet 
og i livet generelt blevet taget op. Det var et forvarsel 
om den debat om seksualmoralen, der skulle kom-
me, og i første omgang var det kunsten og især litte-
raturen, der førte an og fungerede som spydspids 
for debatten. Ganske som man ofte ser det i dag, var 
de svære emner lettere at tage fat på, når de blev 
formidlet gennem romaners formildende fiktion. 
Her kunne det mest forargelige trods alt holdes 
ud i strakt arm som vovet kunst og pure opspind. 
Ikke desto mindre var langt de fleste klar over, at 
kunstnerne og forfatterne mente det alvorligt og 
ofte baserede deres skildringer på den skinbarlige 
virkelighed. I mange tilfælde kom det da også til 
deciderede fejder i kølvandet på udgivelser af roma-
ner, teaterstykker eller malerier, der behandlede de 
ømtålelige emner.

Allerede i 1850 havde den unge borgerfrøken Ma-
thilde Fibiger (1830-1872) trukket tæppet væk under 
romantikkens borgerlige familieidyl, da hun udgav 
romanen Clara Raphael. I bogen lod hun den unge 
Clara Raphael beskrive og begræde det indholds-
tomme liv, kvinder var tvunget til at leve. For at 
gøre nytte var Clara Raphael flyttet fra sin tante for 
at virke som guvernante i provinsen, og hun havde 
det som sit erklærede mål at kæmpe for ”Damernes 
Emancipation” på både det åndelige og det sociale 
plan. Clara Raphael udgjorde dermed modstykket 
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til det borgerlige samfunds forventninger til kvin-
den i 1800-tallets midte, hvor idealet var den bly 
og ydmyge hustru og moder, der passede sin plads 
i hjemmet og højst krævede udvikling i form af nyt 
klunkemøblement.

Clara Raphael var den første danske roman 
udgivet af en kvinde, som kritisk beskrev, hvor be-
grænset og afskåret kvinder var fra de aktiviteter 
og muligheder, der blev mændene til del. Og bogen 
viste en alternativ kvinderolle. I en tid, hvor de fle-
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og ydmyge hustru og moder, der passede sin plads 
i hjemmet og højst krævede udvikling i form af nyt 
klunkemøblement.

Clara Raphael var den første danske roman 
udgivet af en kvinde, som kritisk beskrev, hvor be-
grænset og afskåret kvinder var fra de aktiviteter 
og muligheder, der blev mændene til del. Og bogen 
viste en alternativ kvinderolle. I en tid, hvor de fle-
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Mathilde Fibiger 
fotograferet 
i 1850’erne. 
Forfatterkarrieren 
toppede allerede med 
debutromanen. Fibiger 
skrev kun to bøger 
efter Clara Raphael, 
men ingen af dem fik 
videre succes. I stedet 
blev hun uddannet 
telegrafist og blev ansat 
på Statstelegrafen 
som Danmarks 
første kvindelige 
tjenestemand.
|| Det Kongelige 
Bibliotek

ste forfattere var mænd, var det desuden bemærkel-
sesværdigt, at Clara Raphael var skrevet af en kun 
19-årig kvinde.

Udgivelsen gik da heller ikke upåagtet hen. 
Bogen blev både hyldet og kritiseret, og Clara 
Raphael-fejden opstod i 1851 i kølvandet på dens 
udgivelse, hvor både protest- og støtteskrifter blev 
udgivet og trykt i aviser og tidsskrifter. Mathilde 
Fibigers roman blev frontløber for en ny type litte-
ratur, der dog først blev mere almindelig i Danmark 
senere i århundredet. Kort sagt var der tale om lit-
teratur skrevet af kvinder, der ofte på baggrund af 
egne oplevelser kritisk skildrede det ulige forhold 
imellem kønnene i ægteskabet og samfundet gene-
relt.

Med Clara Raphael var der blevet sat ord på et 
problem, som mange formentlig kendte eksistensen 
af, men som man bestemt ikke var vant til at tale om 
i offentligheden – endnu. 

Problemer under debat
Det var altså en kvinde, der tidligt i det 19. århund-
rede forsøgte at blæse til kamp mod kvinders ringe 
udfoldelsesmuligheder. Men, ironisk og typisk 
nok, skulle der en mands ord til, før kampråbet 
blev efterlevet. Manden var litteraten Georg Morris 
Cohen Brandes, tidens måske mest definerende 
kulturpersonlighed, der den 3. november 1871 tråd-
te op på talerstolen på Københavns Universitet og 
indledte sin populære, men også kontroversielle 
forelæsningsrække om Hovedstrømninger i det 
19de Aarhundredes Litteratur. Med forelæsninger-
ne rettede Brandes en svidende kritik imod store 
dele af ikke bare det danske litterære parnas, men 
også imod borgerskabet, hvis åndsliv ifølge Brandes 
stadig hang fast i håbløst forældet senromantik og 
virkelighedsfjern idealisme. Og i samme åndedrag 
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formulerede han litteraturens vigtigste relevanskri-
terium: ”Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser 
sig i, at den sætter Problemer under Debat.”

For at være ægte moderne måtte litteraturen og 
samfundsdebatten i det hele taget tage fat i de socia-
le, religiøse eller kønslige problemer, der pressede 
sig på. Brandes blev hørt. At sætte problemer under 
debat skulle i samtiden og eftertiden blive set som 
slagordet for Det Moderne Gennembrud. Og med 
denne fordring rungende i ørerne kastede kunstne-
re, forfattere og debattører fra hele Norden sig med 
spidset pen og pensel over tidens problematikker, 
herunder kvinde- og sædelighedsspørgsmålet.

I 1883 gjorde Brandes status over de vigtigste 
forfattere inden for den nye litterære realisme, som 
han selv kæmpede for, i portrætbogen Det moderne 
Gjennembruds Mænd. Det var denne bog, der senere 
kom til at lægge navn til hele Det Moderne Gennem-
brud som periode, og med var de syv mandlige for-
fattere, der ifølge Brandes var lykkedes med at sætte 
problemer under debat, som hans egen devise lød. 
Desværre havde ingen kvinder fundet vej til por-
trætbogen. Brandes mente ikke, at tidens kvindelige 
indignationslitteratur levede op til kriterierne for at 
være moderne på den rigtige måde.

Georg Brandes nævnte heller aldrig Mathilde 
Fibiger som en inspirationskilde, men han kom alli-
gevel til at gøre fælles sag med hende og var en af de 
første til at kritisere kvindernes ringe muligheder 
i samfundet. Da den britiske filosof John Stuart 
Mill (1806-1873) i 1869 udgav bogen The Subjection 
of Women, anså Brandes emnet for så vigtigt, at 
han omgående måtte oversætte bogen. I Kvindernes 
Underkuelse, som bogen kom til at hedde på dansk, 
argumenterede Mill – og altså også Brandes – for, at 
samfundsforhold, der satte kvinderne under mæn-
dene i juridisk, social og moralsk forstand, direkte 
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stod i vejen for menneskehedens fremskridt. Ifølge 
de to herrer blev kvinden ikke opdraget til at være 
andet end en slavinde fuldkommen undergivet 
manden, og sædvanen foreskrev, at ingen anden 
indretning af samfundet og kønnenes forhold var 
mulig.

”Vi behandle vore Kvinders Aand som Chineser-
ne deres Kvinders Fødder,” skrev Brandes i forordet 
til den danske oversættelse af Mills bog. Pointen var 
klar. Kvinderne var begrænsede som et par kinesi-
ske liljefødder, indsnørede i både konkret og over-
ført forstand. Men underkuelsen af kvinderne var 
gammeldags og hørte ikke det moderne samfund 
til, mente Mill og Brandes. For retfærdighedens og 
fremskridtets skyld måtte der sikres en fuldkom-
men lighed mellem de to køn. 

Udgivelsen af Kvindernes Underkuelse var skel-
sættende og en knytnæve lige i synet på det bor-
gerlige samfunds kønsrollemønster. Med Brandes’ 
oversættelse blev uretfærdigheden i kønnenes 
ulighed påpeget nøgternt og uden romanformens 
sukkerovertræk, der havde gjort Clara Raphael bare 
nogenlunde spiselig. Ikke uden en vis selvfølelse 
skrev Brandes i sin selvbiografi knap 40 år senere, 
at Mills bog var et ”Tidsskel”, og at Brandes selv med 
sin oversættelse af bogen ”kom […] til at indlede den 
moderne Kvindebevægelse i Danmark”.

Selvtilliden fejlede ikke noget, og Brandes und-
lod let og elegant at nævne de kvinder og mænd, 
der også inden hans bog havde debatteret kvinders 
vilkår. Men påstanden var nu ikke helt usand, for 
Kvindernes Underkuelse kom til at spille en vigtig 
rolle som inspiration for den danske kvindebevæ-
gelse og dannelsen af Dansk Kvindesamfund i 1871.

Exit fra dukkehjemmet 
Ikke færre end ti gange blev teaterskuespilleren 
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Johanne Juell (1847-1882) klappet frem på scenen 
efter den første opførelse af stykket Et Dukkehjem 
på Kristiania Teater i Norge den 20. januar 1880. 
Fra Sverige kunne aviserne ligeledes melde om ad-
skillige fremkaldelser ved opførelsen af stykket på 
teatret i Stockholm, og i Danmark, hvor skuespillet 
havde premiere på Det Kgl. Teater i København den 
21. december 1879, berettede anmelderne om en 
stormende modtagelse.

Nordmanden Henrik Ibsens (1828-1906) tea-
terstykke Et Dukkehjem blev en bragende succes 
på trods af sin kontroversielle handling. I stykket 
lader Ibsen publikum kigge ind i et typisk borgerligt 
hjem, beboet af ægteparret Nora og Torvald Helmer 
og deres tre små børn. Ægteskabet er tilsyneladen-
de lykkeligt, i hvert fald indtil der kommer økono-
miske forviklinger ind i forholdet, og Nora indser, at 
hun ikke er andet for sin mand end en dukke, han 
kan tage frem og lege med, når det passer ham. Hun 
er ikke en person, der skal tages alvorligt, og i hvert 
fald slet ikke en jævnbyrdig partner med sin mand. 
Nora går fra at være en naiv og underdanig hustru 
til at finde sig selv som selvstændig, handlekraftig 
kvinde, der i stykkets sidste, dramatiske akt helt 
uhørt skrider fra mand og børn, mens Torvald sid-
der fortumlet tilbage. Et af de sidste replikskifter 
sammenfatter meget godt Ibsens ærinde i stykket:

”HELMER: Du er først og fremmest hustru og mo-
der.
NORA: Det tror jeg ikke længere på. Jeg tror, at jeg 
er først og fremst et menneske, jeg, ligesåvel som 
du, – eller ialfald, at jeg skal forsøge på at bli’e det. 
Jeg ved nok, at de fleste gir dig ret, Torvald, og at der 
står noget sligt i bøgerne. Men jeg kan ikke længere 
lade mig nøje med, hvad de fleste siger og hvad der 
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Henrik Ibsens skuespil 
Et Dukkehjem er blevet 
kaldt verdens mest 
spillede teaterstykke, 
og på trods af dets 
alder er temaerne 
om kønnenes 
ligestilling, ægteskab, 
kønsroller, frigørelse 
og selvrealisering 
stadig relevante. 
Siden uropførelsen i 
København i 1879 er 
stykket blevet opført 
utallige gange på teatre 
over hele verden. Fx i 
maj 2017, hvor stykket 
blev opført i engelsk 
oversættelse på Ductac 
Teatret i Dubai – med et 
let mellemøstligt twist.
|| Danú Dubai

står i bøgerne. Jeg må selv tænke over de ting og se 
at få rede på dem.”

Med dukkehjemsparallellen opsummerede Ibsen 
kvindens underlegne stilling i ægteskabet og sam-
fundet og viste, at kvindernes underkuelse også 
kunne komme indpakket i et kærligt ægteskab og en 
hengiven, men pylret og patroniserende ægtemand. 
Et Dukkehjem bragte debatten om kønnenes ulighed 
ind på teaterscenen og kom i højere grad end noget 
andet stykke til at sætte det borgerlige ægteskab og 
også retten til skilsmisse til debat.

Stykket udkom også som bog et par uger før tea-
terpremieren, og det blev meget populært og spillet 
på mange teatre rundtom i Europa. I Tyskland blev 
stykkets sidste del dog ændret, så Nora blev hos sin 
mand. Det var åbenbart en lidt mere spiselig slut-
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Sex sælger. Også i 
1914, hvor den vovede 
forside af satirebladet 
Ravnens påskenummer 
var prydet af en 
splitternøgen kvinde 
med hanekam og 
halefjer og siddende 
overskrævs på et æg. 
Nok var kvindens 
samfundsstilling 
til forhandling og 
stemmeretten på vej, 
men satirebladene, 
lavet af og for 
mænd, fremskrev 
stadig stereotype 
forestillinger om, 
hvordan en rigtig 
kvinde skulle se ud.
|| Helgo Jørgensen/
Ravnen

ning for det tyske teaterpublikum. Ibsen selv be-
tegnede det dog som en ”barbarisk voldshandling” 
imod stykket.

Seksualmoralen var endnu ikke på dagsordenen, 
og kritikken af det bestående kønsrollemønster 
var provokerende nok i sig selv. Men Et Dukkehjem 
bragte alligevel sindene i kog og satte – som Mathil-
de Fibigers roman Clara Raphael – kvindens sam-
fundsstilling til debat. Samtidig satte stykket skub i 
den såkaldte indignationslitteratur, der i hele Nor-
den fik sin storhedstid i 1880’erne. Som betegnelsen 
mere end antyder, var den type litteratur en kanal 
for forfatternes indignation over emner, der typisk 
vedrørte forholdet imellem kønnene. Fx ægteskab, 
skilsmisse, prostitution, utroskab og efterhånden 
også seksualitet og seksualmoral. Skønlitteraturen 
og teaterstykkernes underholdningsprægede og 
publikumsvenlige sprog gjorde, at diskussionen 
om kønnene og seksualmoralen blev formidlet til 
et bredere publikum. Man behøvede ikke tygge sig 
igennem en lægevidenskabelig afhandling eller mel-
de sig ind i en politisk forening for at sætte sig ind i 
debatten om kønnene. Derimod kunne man synke 
ned i teatrets plyssede sæder og lade sig underholde 
med teaterforfatternes debatindlæg, der udspillede 
sig på scenen.

Teatrene blev det sene 1800-tals debatfora og 
sammen med avisspalterne Sædelighedsfejdens 
kampplads.
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Krigen 
om køns-

moralen

107996_saedelighedsfejden_LOSSLESS_.indd   45 10/09/2018   14.47



               Indholdsfortegnelse
                                                             Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

46

Handske-
moralen
Der var tomme pladser i Dagmarteatrets sal, og 
bifaldet lød kun svagt og modstræbende, da tredje 
akt var spillet til ende. ”Folk vil gemme deres Pen-
ge og Fornøjelser til Juletiden,” skrev Svendborg 
Avis den 19. december 1887, og det gav tomhed på 
teatrene. Om det udelukkende var udsigten til høj-
tidens udgifter, eller om det var stykkets handling, 
der gjorde modtagelsen af skuespillet En Hanske i 
december 1887 lidt lunken, må stå hen i det uvisse. 
Men stykket blev aldrig rigtig en succes på linje med 
Ibsens Et Dukkehjem, selv om dets ophavsmand, den 
norske forfatter Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), 
var selvsikkert overbevist om, at han havde begået 
et rent verdensstykke. Alligevel blev En Hanske et af 
de vigtigste og mest fremtrædende indlæg i Sæde-
lighedsfejden. Igen og igen blev stykkets pointer og 
karakterer fremhævet i diskussionen om, hvad løs-
ningen på den sædelige dobbeltmoral og seksuelle 
ulighed imellem kønnene var.

På trods af stykkets middelmådige succes havde 
det danske publikum haft god tid til at sætte sig 
ind i handlingen og argumenterne i En Hanske. 
Skuespillet udkom nemlig som bog allerede i 1883, 
og samme efterår blev det uropført på Hamburg 
Stadttheater. I Tyskland floppede stykket dog fælt 
– til Bjørnsons store fortvivlelse. Han havde ellers 
tænkt, at det skulle være ”en hanske, kastet i ansig-
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og samme efterår blev det uropført på Hamburg 
Stadttheater. I Tyskland floppede stykket dog fælt 
– til Bjørnsons store fortvivlelse. Han havde ellers 
tænkt, at det skulle være ”en hanske, kastet i ansig-
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tet på samfunnets slappe begreber”, som han skrev 
til en ven.

Derfor gik der også tre år, før handsken blev ka-
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Tværtimod. Ægteskabets hellighed måtte håndhæ-
ves, sædeligheden måtte højnes, og moralkravene 
strammes – vel at mærke for både mænd og kvinder. 
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det var kun rimeligt, at man krævede og forventede 
det samme af mænd. 
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Riis. Familiens lykke er gjort, for hr. og fru Riis’ 
datter, Svava, er blevet forlovet med den unge Alf 
Christensen, som er søn af en særdeles velbeslået og 
indflydelsesrig familie. Alt er fryd og gammen, ind-
til Svava finder ud af, at hendes forlovede ikke er så 
kysk og ren, som hun har regnet med. Det kommer 
frem, at Alf har kendt kvinder før Svava, og at han 
har haft en affære med sin mors gifte selskabsdame. 
Og ikke nok med det. Hendes egen far har også haft 
en udenomsægteskabelig affære, og hendes mor har 
kendt til bedraget hele vejen igennem. Svava bliver 
ikke alene rasende, men rystet i sin grundvold, og 
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en mand, der ikke er ren, for hun vil ikke ”lægge sig 
op til sit hjærtes prins […] og vågne i armene på et 
dyr”.

Alf føler sig krænket og vil ikke undskylde sin 
fortid, der efter hans mening intet har at gøre med 
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parrets fremtidige liv. Som svar kyler den skuffede 
Svava sin handske i ansigtet på Alf og forlader sit 
barndomshjem, som hun nu finder amoralsk og 
smudsigt. På den måde forlader den idealistiske 
heltinde både sin fortid og sin fremtid.

Med Svava havde Bjørnson skabt en hyperidea-
listisk figur, en sædelighedsapostel, der ene kvinde 
kæmpede imod den seksuelle dobbeltmoral, der i 
generationer havde gennemsyret samfundet. Svava 
var Bjørnsons talerør, og han førte hendes hånd, 
da hun kastede handsken i synet på Alf, sine foræl-
dre og samfundets seksuelle hykleri. Bjørnson lod 
Svavas onkel, lægen Nordan, opsummere hele dob-
beltmoralen i én replik: ”Kvinnen skylder mannen 
både sin fortid og fræmtid; mannen skylder kvinnen 
bare sin fræmtid.” 

Bjørnsons moralske fordring i En Hanske var 
egentlig et krav om seksuel ligestilling mellem køn-
nene, blot af en anden slags end den, mange i dag 
vil forbinde med seksuel ligestilling. Kyskhedskra-
vet synes måske ekstremt og konservativt i dag, og 
Bjørnsons opfordring til seksuel afholdenhed ville 
med al sandsynlighed blive afskrevet af et nutidigt 
dansk publikum som decideret ufrisindet og måske 
endda udansk. Men handskemoralen, som den blev 
døbt, bragte ikke noget nyt under solen. Den var et 
forsøg på at støve de officielt stadig gældende krist-
ne værdier om ægteskabet som den eneste legitime 
ramme om seksualiteten af. Der var derfor heller 
ingen tvivl om, at Bjørnsons argument passede ud-
mærket i den kristne Ingeman-Petersens kram. En 
Hanske var gammel vin, men på en ny og vovet fla-
ske. Det nye var, at kønsmoralen overhovedet blev 
taget op og sat til diskussion – og at diskussionen 
blev basuneret ud til et bredt publikum som lødig 
teaterunderholdning.
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Man har et standpunkt, 
til man tager et 
nyt. I slutningen 
af 1870’erne udgav 
Bjørnstjerne Bjørnson 
flere værker, som 
talte for fri kærlighed 
for både mænd og 
kvinder – netop det 
synspunkt, han så 
voldsomt opponerede 
imod under 
Sædelighedsfejden. 
Efter et ophold 
blandt puritanske 
amerikanske 
kvindesagskvinder 
skiftede Bjørnson dog 
mening, og fra 1882 
stod han i stedet fast 
på sin handskemoral. 
Her står han fast på 
sin stensokkel foran 
Nationaltheater i Oslo.
|| R. Ian Lloyd/Ritzau 
Scanpix

Den engelske læges bog
Kravet om total kyskhed for begge køn stod i direkte 
modsætning til den anden fremtrædende position i 
debatten om seksualmoralen. En position, som ikke 
var enig i handskemoralisternes ønske om en sæ-
delig stramning, men i stedet argumenterede for en 
friere og mere tolerant seksualmoral for begge køn.

Et af de mere bemærkelsesværdige indspark i 
sædelighedsdebatten var blevet fremsat allerede 
i 1879. Det var den britiske læge George Drysdale 
(1825-1904), der i bogen med den meget lidt mund-
rette titel Grundtræk af Samfundsvidenskaben, eller 
physisk, kjønslig og naturlig Religion. En Fremstilling 
af den sande Aarsag til og det eneste Helbredelses-
middel for Samfundets tre Hovedonder: Fattigdom, 
Prostitution og Cølibat tog kønslivet under kærlig 
behandling og gav sit bud på, hvor skoen trykkede 
på seksualmoralen.

Det var, inden den offentlige debat for alvor var 
begyndt at handle om seksualmoralen, men den 
blev genudgivet mange gange, og i det efterfølgende 
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årti kom dens ganske rabiate pointer til at præge 
opfattelsen af den fløj, der ønskede en friere seksu-
almoral. 

Drysdale var overbevist om, at problemet lå i en 
seksualmoral, der var ude af trit med menneske-
kroppens naturlige behov. Forklaringen var rent 
fysiologisk. For at være sunde må kroppens lemmer 
holdes i bestandig aktivitet, anførte Drysdale. Det 
var der for så vidt ikke noget videre bemærkelses-
værdigt i, men det var der til gengæld i Drysdales 
dristige påstand om, at teorien om lemmernes virk-
somhed gjaldt for andet end blot arme og ben:

”Kjønsorganerne er denne Lov underkastede lige-
saa vel som ethvert andet Organ; derfor er det en 
Nødvendighed at skaffe dem den tilbørlige Virk-
somhed, ligefra de blive modne, hvilket begynder 
med Puberteten, indtil de gaae i Forfald. Naar dette 
forsømmes, svækkes de, og hele Constitutionen lide 
derunder.”

Ud fra denne betragtning var det altså nødvendigt 
og ganske naturligt for både mænd og kvinder at 
have samleje regelmæssigt – og endda lige fra ung-
domsårene. Det var dog vigtigt, at kønsorganerne 
ikke blev brugt i overdreven grad, understregede 
bogen. Derfor lød lægens anbefaling på samleje 
højst to gange om ugen, hvilket var gennemsnittet 
for, hvad de fleste byboer eller folk med åndeligt 
arbejde kunne tåle. Landboer eller folk, der arbejde-
de i frisk luft, tålte lidt mere og kunne tage en tur på 
lagnerne lidt oftere.

Drysdale leverede ikke kun en gevaldig bredsi-
de til den officielle seksualmoral, der prædikede 
afholdenhed før ægteskabet. Han pillede også det 
kristent-borgerlige ideal om ægteskabet som den 
eneste acceptable ramme for seksuel udfoldelse 
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fra hinanden. Den kønslige selvfornægtelse var en 
last snarere end en dyd, og ideen om det ubrydelige 
ægteskab beroede på den vildfarelse, at den ægte 
og moralske kærlighed kun skulle findes én gang i 
livet. Det var de usunde og unaturlige forestillinger, 
der ifølge Drysdale skabte grobund for prostitution, 
for når kønsdriften ikke fik sit naturlige afløb i sun-
de, omend uægteskabelige forbindelser, ville den 
hurtigt finde andre og mere usunde veje, nemlig 
prostitution, overdreven kønsdrift eller onani, der 
kunne føre til svækkelse, ængstelighed og i yderste 
konsekvens åndssvaghed.

Det var altså sex, der i sidste ende førte til sam-
fundets sociale, fysiske og moralske elendighed – 
hvad enten det var, fordi den var for dårlig, forkert, 
for meget eller for lidt.

Den engelske læges bog, som Drysdales værk 
hed i folkemunde, udfordrede den officielle seksu-
almoral. Forfatteren optrådte da også anonymt i alle 
udgaver af bogen, hvilket siger noget om emnets føl-
somhed. Tankevækkende nok blev bogen alligevel 
vanvittigt populær i både Danmark og i udlandet. 
Den udkom i over 35.000 eksemplarer og blev over-
sat til flere sprog.

Vi kan ikke vide med sikkerhed, om Drysdales 
argumenter vandt genklang eller snarere vakte an-
stød hos sine mange læsere. Men med bogen fik et 
dansk publikum i hvert fald mulighed for at sætte 
sig ind i en række argumenter for en i Drysdales op-
tik mere naturlig seksualmoral, der stod i kontrast 
til tidens generelle blufærdighed og til den øvrige 
lægevidenskabs synspunkter.

Revolutionære mænd 
Det var de færreste, der offentligt turde lufte sympa-
ti for Drysdales højst uortodokse synspunkter, men 
enkelte modige fritænkere vovede pelsen. Som fx 
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den socialdemokratiske folketingspolitiker Adolph 
Frederik Charles Meyer (1858-1938), der i artiklen 
”Revolutionære Mænd og sædelige Kvinder” (Social- 
Demokraten den 16. april 1887) fandt det ganske 
indlysende, at 

”Naturen kunne have sparet sig den Luksus at ud-
styre Mennesket med Drifter, dersom det ikke var 
dens Mening, at disse skulde have deres Virksom-
hed i det normale Menneskes Liv.” 

Den officielle seksualmorals strenge krav om 
kyskhed var absurde, og dens udskamning af den 
naturlige kønsdrift usund, mente Meyer. Senere på 
måneden fremturede han i endnu to artikler, begge 
med titlen ”Kønsmoral”, hvor han argumenterede 
for, at den fremherskende seksualmoral var en 
”vedvarende Forsyndelse mod Naturens Krav”. De 
revolutionære mænd, hvortil han tydeligvis regnede 
sig selv, havde en ganske anden opfordring: 

”Tag Forbandelsen og Skammen bort fra det ’frie 
Kønsforhold’ og lad os lære at agte det menneskelige 
Legemes Funktioner! Først derved vil vi grundlæg-
ge en virkelig Samfundsmoral.”

Med det frie kønsforhold mente Meyer kort og godt: 
fri sex til alle.

A.C. Meyers synspunkter gik lige så meget på 
tværs af den officielle seksualmoral som den engel-
ske læges, og det er uvist, hvor mange der egentlig 
regnede sig selv med blandt de revolutionære 
mænd, og som ligefrem ønskede at indføre noget 
så vovet som frie kønsforhold. Var der mange af 
dem, var de i hvert fald ikke specielt ivrige efter at 
fremsætte deres revolutionerende synspunkter i 
den offentlige debat. De fleste var ganske klar over, 
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at det kunne have store konsekvenser for et socialt 
og politisk liv at fremsætte så dristige synspunkter, 
som Meyer gjorde.

Der kunne selvfølgelig også være ganske megen 
omtale at hente i de skandaløse udmeldinger, og i 
forfatterkredse syntes der næsten at være gået sport 
i at skrive ”horebøger”, som den svenske forfatter 
August Strindberg (1849-1912) betegnede det. I 1884 
udsendte han sin novellesamling Giftas, som vakte 
stor opstandelse og vrede i Sverige. En af bogens 
noveller skildrede en ung mands totale fysiske øde-
læggelse på grund af fanatisk seksuel afholdenhed, 
og hele værket var et utilsløret angreb på Bjørnsons 
handskemoral og et argument for lige præcis det 
modsatte: seksuel frihed for både kvinder og mænd. 
Strindberg måtte se sin bog beslaglagt af svensk 
politi efter kun en uge – i hvert fald de 461 eksem-
plarer, der var tilbage af oplaget på i alt 4.000. Be-
mærkelsesværdigt nok var resten blevet solgt.

Beslaglæggelsen og al balladen skræmte ikke 
alle forfattere fra at udgive flere bøger med utugtigt 
indhold. Allerede året efter var den gal igen. Nu ud-
sendte den norske forfatter Hans Jæger (1854-1910) 
bogen Fra Kristiania-Bohêmen, der blev beslaglagt 
allerede på udgivelsesdagen. Jæger lod sine hoved-
personer benytte sig af prostituerede, talte igennem 
dem for fri kærlighed for både mænd og kvinder og 
angreb i samme åndedrag kristendom og ægteskab. 
Hurtigt opstod der en slags sortbørs i Kristiania, 
hvor de ikke-beslaglagte eksemplarer af Fra Kristia-
nia-Bohêmen blev lånt ud for 25 øre pr. døgn.

Jæger måtte afsone 60 dages fængsel for sin 
utugtige roman. På hans løsladelsesdag i 1886 var 
det norske politi atter på arbejde. Nu havde den 
norske forfatter og maler Christian Krohg (1852-
1925) udgivet en roman, Albertine, om en pige af 
samme navn, der på grund af økonomisk trængsel 
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og uheldige omstændigheder ender i prostitution 
og elendighed. 800 eksemplarer ud af det totale 
oplag på 1.500 nåede at blive solgt på den ene dag, 
bogen nåede at være i handlen, før politiet også 
beslaglagde den for usædelighed. Anderledes gik 
det for landsmanden Arne Garborg (1851-1924), der 
samme år udgav romanen Mannfolk, som var en 
skildring af det norske kunstner- og studentermiljø 
og hovedpersonernes kamp med at balancere mel-
lem et stærkt driftsliv og en striks samfundsmoral. 
Angiveligt, og meget sigende, skulle Garborg have 
tryglet den norske regering om at konfiskere hans 
bog – ellers var han bange for, at den ikke ville bli-
ve taget lige så seriøst som Strindbergs, Jægers og 
Krohgs værker. Ærgerligt nok for Garborg nægtede 
regeringen, men man kvitterede med at undlade at 
genvælge Garborg som statsrevisor i 1887. Der var 
tydeligvis en vis status forbundet med at få mund-
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Angiveligt, og meget sigende, skulle Garborg have 
tryglet den norske regering om at konfiskere hans 
bog – ellers var han bange for, at den ikke ville bli-
ve taget lige så seriøst som Strindbergs, Jægers og 
Krohgs værker. Ærgerligt nok for Garborg nægtede 
regeringen, men man kvitterede med at undlade at 
genvælge Garborg som statsrevisor i 1887. Der var 
tydeligvis en vis status forbundet med at få mund-
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Billedet, der viser 
den unge Albertine 
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Krohg svarede igen ved 
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billedet for egen 
regning. Maleri fra 
1886-1887.
|| Christian Krohg/
Wikimedia Commons

kurv på, hvis man var del af det nordiske bohê-
me-forfattermiljø. 

Der var så afgjort noget i gære, og for handske-
moralisterne og de sædeligt konservative var der 
rig lejlighed til at lufte forargelsen i årene fra 1879 
til 1887. Det var dog et fåtal, der turde støtte de ra-
biate synspunkter i offentligheden, og endnu færre 
vovede at fremsætte så direkte opfordringer til at 
frisætte seksualiteten, som den engelske læge, A.C. 
Meyer, og den lille, men højtråbende fritænkergrup-
pe af nordiske forfattere gjorde. Men deres litterære 
debatindlæg betød alligevel et lille gennembrud i 
debatten om seksualmoralen, for de brød med ram-
merne for, hvad det overhovedet var muligt at skri-
ve, når det handlede om køn, sex og moral.

Parring i flæng
Lige siden han, iført kjole, hvidt og stor selvbevidst-
hed, fra talerstolen på Københavns Universitet i 1871 
gjorde kravet om at sætte problemer under debat til 
Det Moderne Gennembruds og den kritiske realis-
mes kampråb, havde Georg Brandes været det dan-
ske kulturlivs Rasmus Modsat. Skønt hyldet af man-
ge i dag for sit intellekt, sin modige samfundskritik 
og knivskarpe satiriske sans var han afskyet blandt 
mange i det konservative borgerskab – for netop de 
samme egenskaber. Brandes var alt det, mange kon-
servative frygtede, foragtede og ikke forstod. Han 
var sekulær jøde, kritisk over for alt overleveret, 
dedikeret tilhænger af den frie tanke, europæisk 
orienteret og totalt respektløs over for alle institu-
tioner, traditioner, titler og privilegier. Han var en 
elegant provokatør og en tænksom hidsigprop. Net-
op derfor blev han opfattet som selve sindbilledet 
på det moderne samfund, og det var ikke positivt 
ment. Han er blevet kaldt den mest hadede skikkel-
se i landet i det sene 1800-tal – at være en moderne 
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fritænker var på dette tidspunkt bestemt ikke en 
egenskab, der gjorde sig på de bonede gulve.

Men for en lille skare af mænd og kvinder kom 
Brandes til at indtage pladsen som en frelsende 
engel, der kunne og ville gøre op med det borgerlige 
samfunds snærende normer og bagstræberiske tra-
ditioner. Af disse støtter blev han anset for at være 
en slags modernitetens og frisindets foregangs-
mand – med tiden blev der flere, der delte denne 
opfattelse – mens han for det store flertal tjente som 
syndebuk for alt, hvad der blev opfattet som pro-
blematisk og farligt ved det nye, moderne samfund, 
Danmark var på vej til at blive. Og noget af det, som 
mange opfattede som rigtig problematisk og farligt, 
var debatten om kønsmoralen. Den havde Brandes 
selvfølgelig også en mening om, og det var en me-
ning, der ikke just gjorde hans popularitet større.

For Brandes var sædelighedstilstanden og den 
seksuelle dobbeltmoral blot et af symptomerne på 
den kulturelle og åndsmæssige tilbageståenhed, 
Danmark led af. Landet var konsekvent 40 år bag 
efter resten af Europa, som han sagde. Også på det 
seksualmoralske område gik hans synspunkter på 
tværs af de flestes. I en artikel om Arne Garborg i 
månedsskriftet Tilskueren fra 1885 skrev han de 
linjer, som historikere ofte har brugt til at sammen-
fatte hele Sædelighedsfejdens kritik af den hersken-
de seksualmoral: 

”Lad Opdragelsen ved naturlig og utilsløret Frem-
stilling af Kønsforholdene gøre sit til at tvinge 
Drifterne inden for naturlige Grænser; men lad os 
ikke indbilde os, at de lade sig undertrykke eller 
udrydde, uden at Mennesket bliver defekt eller for-
dummet. Askesen, som den for Øjeblikket øves af 
det store Flertal blandt de højere Stænders  
ugifte Kvinder, er en Ulykke, en naturstridig Ting, 
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Biologien blev ofte 
brugt som argument 
imod at ligestille  
kvinder med 
mænd. Forestillede 
kvindesags forkæm  - 
per ne sig måske, at 
mænd skulle begynde 
at amme? Tydeligvis 
havde satirebladet 
Punch i 1879 ikke  
mere tilovers for  
kvindesagens  
ligestillingssnak end 
for de to småpigers 
naive leg.
|| Punch

et Offer, som mange Gange bringes en værdiløs 
 Fordom.”

Kravet om kyskhed var unaturligt og decideret ska-
deligt, mente Brandes. Men det værste var nu allige-
vel det ”Sædelighedsprækerads”, den snagen i andre 
menneskers sexliv, som alle sædelighedsforkæm-
perne gjorde sig skyld i. Kønslivet burde være et 
rent privat anliggende, fri for offentlig indblanding 
og andre folks moralske domme. Brandes gav tyde-
ligvis ikke meget for hverken Ingeman-Petersens 
snagen i kultusministerens seksuelle vaner eller for 
Bjørnsons højstemte handskemoral. I forhold til at 
holde sig på dydens smalle sti havde han nu heller 
ikke noget at sige Jacob Scavenius på. Brandes blev 
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gift som 34-årig, men havde adskillige affærer både 
før og under sit lange ægteskab, hvilket forståeligt 
nok var temmelig interessant for satirebladene og 
sladderpressen.

Sædelighedsfejden fik stor betydning for det 
image, Georg Brandes måtte slås med i det meste af 
sit liv. Allerede i 1872 blev han påklistret et mærkat 
som usædelighedens forkæmper. Det klæbede til 
ham længe efter. Det var litteraten Carl Rosenberg 
(1829-1885), der anmeldte Brandes’ udgivelse af 
Hovedstrømninger-forelæsningsrækken, hvori den 
unge fritænker havde luftet sine ideer om moderne 
frisind og opgør med de borgerlige samfundsnor-
mer. Rosenberg himlede over Brandes’ fremtids-
vision. Hvis visionen skulle holde stik, forudsatte 
den, at ægteskabet som institution måtte opløses og 
erstattes af fri kærlighed eller ”parring i flæng”, som 
Rosenberg poetisk kaldte det. I årtierne efter anså 
mange Brandes for at være den store forkæmper 
for fri sex og kopulation til højre og venstre. Og i det 
hele taget blev udtrykket parring i flæng ofte brugt 
som et skræmmebillede på de uhyrlige samfundstil-
stande, handskemoralens modstandere ønskede.

Der er dog god grund til at være skeptisk over 
for fremstillingen. Som litteraturhistoriker Elias 
Bredsdorff (1912-2002) har påpeget i bogen Den 
store nordiske krig om seksualmoralen, tyder meget 
på, at Brandes’ image som fortaler for almindelig 
usædelighed var fabrikeret af hans konservative 
modstandere. I virkeligheden forsøgte den ellers 
diskussionslystne herre faktisk at holde sig uden 
for debatten om Scaveniussagen og seksualmoralen. 
Han var klar over, at folk med moderne synspunk-
ter risikerede at få ørerne gevaldigt i maskinen: 

”Temaet er et saadant, som bedre egner sig til digte-
risk end til ligefrem Behandling; ti enhver Forfatter 
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vil helst undgaa direkte at udtale sig om et Spørgs-
maal, hvis Behandling i anden Tone end den morali-
serende let stempler den paagældende som en frivol 
og usædelig Person.”

Tilbageholdenheden varede i hvert fald indtil som-
meren 1887, hvor Brandes i tre fyndige artikler, der 
dog var skrevet under pseudonym, for i flæsket på 
Dansk Kvindesamfunds Elisabeth Grundtvig (1856-
1945). Først med disse artikler blev hans stand-
punkter i sædelighedsspørgsmålet udbredt til den 
almindelige avislæser, men så bidrog de også til, at 
hans image som protektor for det seksuelle frisind 
blev cementeret godt og grundigt for eftertiden – på 
godt og ondt. 

 
Kvindesag og kyskhed
Et af Sædelighedsfejdens måske største gennem-
brud bestod i, at kvinderne begyndte at debattere 
seksualmoral. Den gængse forestilling var godt nok, 
at kvindens naturlige blufærdighed blev krænket 
blot af at høre om kønslivet, og det var helt utænke-
ligt, at kvinderne selv skulle tale om den slags. Det 
var da også kun de færreste, der turde gøre op med 
forestillingen, men en lille gruppe af progressive 
og bevidste kvinder meldte sig på banen og satte 
deres præg på det sene 1800-tals kulturliv. Det blev 
den spæde begyndelse på det, der er blevet kaldt 
kvindernes århundrede – eller i hvert fald begyndel-
sen på enden på den mandsdominerede, offentlige 
 debat. 

I årene efter 1887 udkom en række romaner og 
skuespil, der var skrevet af kvinder, og de var kri-
tiske kommentarer til både kvindens begrænsede 
stilling i ægteskabet og i samfundet. Med Sædelig-
hedsfejden blev sædelighedssag til kvindesag, og 
det mest intime forhold mellem mennesker blev 
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politisk. I en nutidig sammenhæng virker koblingen 
af kvindebevægelse, feminisme og kampen for en 
fri seksualmoral ligefrem naturlig. Ord som hævn-
porno, victimblaming og slutshaming indgår i hvert 
fald i de fleste yngre menneskers ordforråd og vid-
ner om en velfunderet bevidsthed om, hvordan køn, 
krop og seksualitet kan bruges både i kvindeunder-
trykkelsen og kampen imod den. I 1887 var der dog 
endnu langt til krav om fri sex.

Om aftenen den 16. marts 1887 var der fulde 
huse i stuelokalet i Linnésgade 25. Forsamlingen 
bestod udelukkende af kvinder, for ingen mænd 
var inviteret. Det var også en kvinde, der trådte op 
på talerstolen, og herfra talte hun om et emne, der 
blot et årti forinden næsten havde været utænke-
ligt at tage op i en nydelig, kvindelig forsamling. 
Kvinden var Elisabeth Grundtvig, og foredraget om 
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Kvinder på cykel var et 
omdiskuteret fænomen 
i slutningen af 
1800-tallet. Nogle læger 
mente, at cykling var en 
sund adspredelse for 
kvinderne, men andre 
var overbeviste om, at 
cykleriet var skadeligt 
for kvindernes 
kønsorganer, der ville 
blive mast og ødelagt af 
den hårde sadel. Værst 
af alt var det, at den 
konstante gnidning 
mod sadlen kunne gøre 
de kvindelige cyklister 
erotisk opstemte. Nogle 
vovede dog forsøget 
alligevel – som fx 
Elisabeth Grundtvig i 
1895.
|| Det Kongelige 
Bibliotek

”Nutidens Sædelighedskrav” var et afgørende ind-
læg i sædelighedsdebatten, der blot et par måneder 
forinden havde fået fornyet aktualitet med sagen 
om Ingeman-Petersens interpellation og Scavenius’ 
påståede bordelbesøg.

Med foredraget til kvindemødet i Linnésgade, 
som senere blev til en artikel i Dansk Kvindesam-
funds medlemsblad Kvinden og Samfundet, gav Eli-
sabeth Grundtvig sit bud på, hvordan kvinden kun-
ne gøre op med den sædelige dobbeltmoral og opnå 
ligestilling med manden på det seksuelle område. 
Alligevel skal man ikke se røde strømper for sit in-
dre blik. Elisabeth Grundtvigs kvindekamp på det 
seksuelle område kom ikke i skikkelse af krav om en 
friere seksualmoral, men derimod som et strengere 
krav om kyskhed, der især skulle rettes mod mæn-
dene. Det nyttede ikke, at kvinderne efterlignede 
mændene og havde sex uden for ægteskabet. Den 
fri kærlighed ville blot føre til en masse uægte børn 
og opløsning af familien, der var og blev samfundets 
grundstamme. Nej, den udbredte prostitution og 
den seksuelle dobbeltmoral skyldtes, at der ikke 
blev stillet tilstrækkeligt høje krav til mændenes 
seksuelle selvbeherskelse. Kvinderne måtte frem-
sætte et sædeligt lighedskrav og kræve det samme 
af mændene, som der blev krævet af dem selv: kysk-
hed inden ægteskabet og seksuel troskab inden for 
ægteskabet.

Elisabeth Grundtvig sluttede med sit sædelige 
lighedskrav fuldstændigt op om Bjørnsons hand-
skemoral, der allerede var formuleret i 1883. Men 
hun var den første kvinde til så tydeligt at formulere 
sin kritik af den seksuelle dobbeltmoral og til at sæt-
te ord på sin egen opfattelse af, hvordan kvindens 
kønsdrift skulle forstås. Georg Brandes’ påstand – at 
kvinder blev forkrøblede og fordummede af at un-
dertrykke deres naturlige seksuelle behov – var fejl-
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agtig, mente Elisabeth Grundtvig. Kvinder længtes 
efter kærlighed, javist, men længslen var af en sjæ-
lelig snarere end en kødelig art, og det nyttede ikke 
noget at forsøge at tilfredsstille den i løse, seksuelle 
forbindelser. Der fandtes naturligvis kvinder, hvis 
drift var stærk og hensynsløs som en mands, men 

”dette staar for os andre endnu som Undtagelsen, 
som det sørgelig abnorme, noget, vi nok kan have 
Forstaaelse af og Medlidenhed med, men som vi 
ikke kan indrette Livet efter.” 

Vejen væk fra prostitution til seksualmoralsk lige-
stilling og almenmenneskelig lykke gik igennem 
kyskhed for både mænd og kvinder. Ræsonnemen-
tet var, at når de ’normale’ kvinder kunne tøjle den 
dyriske parringsdrift, så kunne mændene også. 
Mænd måtte blive som de kyske kulturkvinder og 
ikke omvendt, lød slagordet.

Elisabeth Grundtvig var ganske vist den første 
kvinde, der offentligt fremsatte disse argumenter, 
men hun stod ikke alene ret længe. Mange kvinder 
bakkede op om hendes og egentlig også om Bjørn-
sons krav om seksuel ligestilling gennem kyskhed 
og selvbeherskelse. Dette argument var trods alt 
noget lettere for det bedre borgerskab at sluge end 
Georg Brandes’ og de revolutionære mænds krav om 
fri sex.

Set fra det 21. århundrede kan det være svært 
at forstå, hvorfor så mange kvinder valgte at se 
kyskhed som det bedste bud på en løsning på den 
seksuelle dobbeltmoral. Hvorfor kæmpede de ikke 
for friheden til at gå i seng med, hvem de ville, og 
hvornår de ville – uden social og moralsk fordøm-
melse? Svaret er, at seksuel frigørelse ville have fle-
re ulemper end fordele for kvinderne. Den generelle 
ulighed imellem kønnene i 1800-tallets samfund 
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men hun stod ikke alene ret længe. Mange kvinder 
bakkede op om hendes og egentlig også om Bjørn-
sons krav om seksuel ligestilling gennem kyskhed 
og selvbeherskelse. Dette argument var trods alt 
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Georg Brandes’ og de revolutionære mænds krav om 
fri sex.
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melse? Svaret er, at seksuel frigørelse ville have fle-
re ulemper end fordele for kvinderne. Den generelle 
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gav kvinderne gode grunde til at klamre sig til ægte-
skabet og den stramme seksualmoral. Ægteskabet 
var kvindens garanti for fysisk og social sikkerhed 
og forsørgelse. En friere seksualmoral ville tillade 
manden at have sex med forskellige kvinder, uden 
at han af den grund skulle forpligte sig til at gifte sig 
med nogen af dem. Kvinderne derimod ville risikere 
at stå alene med uægte børn, som de ikke kunne for-
sørge på grund af et arbejdsmarked med meget få og 
meget dårligt betalte kvindejob. Desuden var forstå-
elsen af kvindens kønsdrift som svagere end man-
dens så dybt indlejret, at kvindelig lyst meget langt 
op i tid blev opfattet som unaturlig og tabubelagt. 
Også af kvinderne selv. For langt de fleste kvinder 
var det derfor at foretrække, at ægteskabets seksu-
elle monopol blev opretholdt og endda skærpet.

Seksuel frigørelse var derfor ikke blandt de 
krav, man stillede i den tidlige kvindebevægelse. 
Det var først i 1970’erne, at egentlige seksualpoliti-
ske formuleringer overhovedet kom med i Dansk 
Kvinde samfunds formål og handlingsprogram. I 
1887 prægede spørgsmålet om seksualmoralen godt 
nok Dansk Kvindesamfunds medlemsblad, Kvinden 
og Samfundet, men internt var der stor uenighed 
om linjen i sædelighedsspørgsmålet og om, hvorvidt 
emnet overhovedet burde debatteres.

Dansk Kvindesamfund indtog aldrig et officielt 
standpunkt i sagen, og Elisabeth Grundtvig talte 
derfor for egen regning, da hun fremsatte sit krav 
om kyskhed. Nærlæser man debatten i kølvandet på 
hendes foredrag, står det dog klart, at mange allige-
vel opfattede det sædelige lighedskrav som det offi-
cielle kvindesagssynspunkt – formentlig fordi langt 
størstedelen af de kvinder, der blandede sig i avis-
debatten, bakkede Elisabeth Grundtvig op. Kvinder-
ne ønskede, ganske som 1900-tallets efterfølgende 
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generationer af kvindesagsforkæmpere, forbedring 
af kvindens samfundsstilling.

Vejen til forbedringen kunne bare bedst betræ-
des med dydigt samlede ben. 

Tremånederskrigen
Sommeren 1887 blev temmelig kølig og ustadig, men 
i avisdebatten om sædeligheden steg varmegrader-
ne. Alt imens injuriesagen mellem Ingeman-Pe-
tersen og Scavenius udspillede sig i retten som en 
halvkomisk parodi på hele sædelighedsdebatten, 
spidsede tonen til efter flere års optakt. I juli nåede 
den sit højdepunkt i et offentligt skænderi mellem 
tre af Sædelighedsfejdens hovedpersoner.

I juli havde Georg Brandes fået nok. Siden 1871 
var han blevet beskyldt for at være usædelighedens 
forkæmper og talsperson for dem, der ønskede par-
ring i flæng. Samtidig var han blevet fremstillet som 
ægteskabets, familiens, religionens og al borgerlig 
orden og morals fjende, og han var godt og grundigt 
træt af at blive misforstået og fejlciteret. Det var 
derfor adskillige års opsparet galde, Brandes i tre 
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Kvindebevægelsen 
kæmpede ikke kun for 
politisk ligestilling, 
men også for at 
forbedre kvindens 
ægteskabelige stilling 
i 1900-tallets første 
årtier. Efter flere års 
forhandlinger blev 
der i 1922 vedtaget 
en ny ægteskabslov, 
som på flere punkter 
stillede kvinden mere 
lige med manden. 
Der blev satiriseret 
dygtigt i bladene. Bag 
morskaben aner man 
en maskulin frygt for, 
hvad ligestillingen 
kunne føre til. For 
hvad nu, hvis man 
blev lockoutet 
fra soveværelset? 
Illustration fra 1919.
|| Sven Brasch/
Svikmøllen

edderspændt rasende indlæg lukkede ud i sit fore-
trukne talerør, Politiken, den 6., 7. og 8. juli.

I artiklerne ironiserede Brandes heftigt over de 
rene, ja nærmest overjordisk dydige kvindesags-
kvinder og deres påstande om kvinders medfødte 
sædelighed og mænds lige så medfødte usædelig-
hed. Det var jo ren englesnak, hånede Brandes, der 
til lejligheden gemte sig bag pseudonymet Lucifer. 
Da han var kommet af med den værste galde, gik 
han i de to sidste artikler under den mere genken-
delige signatur G.B. i kødet på Elisabeth Grundtvigs 
artikel og det sædelige lighedskrav, hun fremsatte. 
Artiklerne rummede et spydigt og velformuleret an-
greb på selve det sædelige lighedskrav, som Grundt-
vig med opbakning fra flere kvindesagsforkæmpere 
advokerede for – og på argumentationen bag. Ifølge 
Brandes læste kvinderne deres modstanderes ind-
læg, som Fanden læste Bibelen. De fejltolkede kon-
sekvent alle indlæg, der argumenterede for andet 
end handskemoral og sædelige lighedskrav, og de 
rakkede dem ned, som om de alle argumenterede 
for almindelig usædelighed. I artiklen ”Det ottende 
Bud” pillede Brandes nådesløst Elisabeth Grundt-
vigs artikel fra hinanden:

”Det pjattede i dens Indledning og hele Tone virker 
pinligt, Raaheden i dens Tankegang forbavser; dens 
Bevisførelse, om hvilken man aldrig véd, hvor Per-
fidien holder op og hvor Enfoldigheden begynder, 
forskrækker ved sin Løsagtighed. Men lærerig er 
den, fordi den afslører den Brutalitet i Opfattelsen, 
som i Reglen ligger bagved den officielle Dydsprædi-
ken med dens obligate Æreskænderi af de Skriben-
ter, der ikke vedkender sig den offentlige Moral.”

Det var et frontalangreb, ikke kun på Elisabeth 
Grundtvig, men på hele det borgerlige samfunds 
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seksualmoralske hykleri og særligt ”den stadi-
ge Pukken paa Kulturdamernes Dyd”. Elisabeth 
Grundtvig må have snappet efter vejret, da hun 
læste Georg Brandes’ hårde ord i Politiken. Hun var 
formentlig udmærket klar over, at hun langtfra hav-
de ordet tilstrækkeligt i sin magt til at give G.B. igen 
af samme skuffe, og derfor valgte hun at svare igen 
på en anden måde. Hun lagde sag an mod Georg 
Brandes og Politikens redaktør Viggo Hørup for de 
æreskrænkende udtalelser i ”Det ottende Bud”.

Imens det stod på, befandt Bjørnson sig i Paris, 
men fulgte fra sin plads under sydligere himmel-
strøg med i den nordiske sædelighedsdebat. Han 
kendte ikke Elisabeth Grundtvig personligt, men 
kunne naturligvis kun erklære sig enig med hende 
og de kvinder, der støttede op om lighedskravet. 
Af samme grund var han dybt forarget over Ge-
org Brandes’ angreb. I et privat brev til Elisabeth 
Grundtvig, der blev trykt i Morgenbladet den 4. 
august, erklærede han sin støtte og kaldte Brandes’ 
artikler for ”det raaeste Angreb, jeg paa længe har 
set”.

Brandes havde dog tilsyneladende fået raset ud 
og forblev stort set tavs efter sit voldsomme udbrud 
i Politiken. Dog gav han, igen under pseudonymet 
Lucifer, et sidste bjæf den 23. august. Her pegede 
han i sædvanlig ironisk tone på det store hykleri, 
som sædelighedsforkæmperne gjorde sig skyld i, 
uanset om det kom 

”fra Scavenius’s Læber i Store Hedinge eller fra 
Bjørnsons Læber i Paris eller fra Frøken Grundtvigs 
og de andre Engles Læber i den englelige By Kjøben-
havn.”

Debatten så måske ud til at være kølnet i offent-
ligheden, men i kulissen var diskussionen fortsat 
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heftig. I en række private breve mellem Brandes, 
Bjørnson og andre forfattere, der interesserede sig 
for sædelighedsspørgsmålet, i august og september 
1887 får man indblik i den såkaldte Tremåneders-
krig. Krigen bestod blandt andet i et månedlangt 
brevskænderi imellem Brandes og Bjørnson om, 
hvorvidt Brandes havde været for hård imod Elisa-
beth Grundtvig og andre, der kæmpede for stram-
ning af seksualmoralen. De to stridbare herrer, hvis 
forhold ellers havde været præget af gensidig sym-
pati og respekt, blev rygende uvenner, og Tremåne-
derskrigen endte med, at de brød med hinanden.

I begyndelsen af oktober 1887 faldt der dom i 
injuriesagen mellem Elisabeth Grundtvig og Politi-
ken. Da artiklen kun var underskrevet med signa-
turen G.B., kunne det ikke med sikkerhed påvises, 
at  Georg Brandes stod bag udtalelserne. Derfor blev 
det avisens redaktør, Viggo Hørup, der blev idømt 
100 kr. i bøde for de uberettigede udtalelser om 
perfidi, råhed i tankegang, æreskænderi og falsk 
vidnesbyrd. Samtidig måtte han også betale de 40 
kr., Elisabeth Grundtvigs sagsomkostninger beløb 
sig til. Brandes selv gik fri, men hans voldsomme 
angreb på den sagesløse Grundtvig og de øvrige sæ-
delighedsforkæmpere højnede ikke just hans stjer-
ne hos de dydige damer. 

Samme efterår måtte Brandes lide den tort 
at se Bjørnson sætte trumf på, da han turnerede 
Danmark rundt med foredraget Engifte og Mange-
gifte, som trak fulde forsamlingshuse i hele landet. 
Hvad En Hanske ikke formåede på teatret, opnåede 
Bjørnson med sit foredrag, der i bund og grund var 
en gentagelse af skuespillets pointe om kyskhedens 
lyksaligheder. Den norske digter blev modtaget som 
en superstjerne fra Aalborg til København, og en 
enkelt beundrer gik endda så langt som til at tileg-
ne Bjørnson en hyldest på versefødder. Redaktør 
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I 1880’erne slog 
kvindebevægelsen 
et slag for kvindens 
bevægelse. Den 
indsnørede krop blev 
i kvindesagskredse 
set som et symptom på 
kvindens begrænsede 
sociale stilling, og vejen 
til større frigørelse 
skulle derfor betrædes 
iklædt den nye såkaldte 
reformdragt i løst 
snit og uden korset. 
Dragten vandt dog ikke 
den store popularitet. 
Den sirligt formede 
krop findes fortsat 
i modebilledet i 
det 21. århundrede 
– og kroppen, 
dens indpakning, 
udsmykning og form er 
fortsat til diskussion. 
Illustration fra 1903.
|| Nordisk 
Mønstertidende/
Nationalmuseet

Henrik Strandvold (1861-1924) holdt sig ikke tilbage, 
men forfattede et lejlighedsdigt med adskillige stro-
fer, der blev trykt i flere aviser landet over: 

”Velkommen her Bjørnson! og Tak, fordi du vilde 
tage et Tag her paany. Hjælp os at bære vor Sommer 
i By, Hjælp os med at rense vort Samfunds dybe Kil-
de!”

Der var ingen tvivl om, at det var handskemoralen, 
Elisabeth Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson, der 
gik sejrrigt ud af den heftige debat om sædelighe-
den i året 1887.
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Scavenius-
sagen
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Scener fra 
en mands 
private liv
Sammenlignet med den verserende sædeligheds-
debat udgjorde Ingeman-Petersens interpellation 
og retssagen mellem ham og Scavenius et højst kon-
kret fokuspunkt for diskussionerne om seksualitet, 
køn og moral. Allerede inden der var fældet dom i 
injuriesagen mellem den forurettede Scavenius og 
den moralsk indignerede Ingeman-Petersen, kom 
Scavenius med sit angivelige besøg i Knabrostræde 
til at kropsliggøre hele samfundets seksuelle dob-
beltmoral.

Debatten om Scaveniussagen foregik dog på 
flere planer. Den handlede både helt konkret om 
det moralsk tilladelige eller utilladelige i Scavenius’ 
opførsel – hvis Ingeman-Petersens beskyldninger 
altså var sande – og mere generelt om, hvorvidt 
Ingeman-Petersen ved at udspionere og sladre om 
Scavenius’ nattefærd havde overtrådt grænsen mel-
lem det offentlige og det private. Og endelig hand-
lede den også om, hvilke seksualmoralske krav der 
overhovedet kunne stilles til en kirkeminister.

Da det første chok efter nyheden om interpella-
tionen i Store Heddinge havde lagt sig, begyndte 
kommentarerne til sagen at pible frem i aviser og 
pjecer. Spørgsmålet om Ingeman-Petersens ret 

107996_saedelighedsfejden_LOSSLESS_.indd   70 10/09/2018   14.47



                          Indholdsfortegnelse
                                                                        Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

70

Scener fra 
en mands 
private liv
Sammenlignet med den verserende sædeligheds-
debat udgjorde Ingeman-Petersens interpellation 
og retssagen mellem ham og Scavenius et højst kon-
kret fokuspunkt for diskussionerne om seksualitet, 
køn og moral. Allerede inden der var fældet dom i 
injuriesagen mellem den forurettede Scavenius og 
den moralsk indignerede Ingeman-Petersen, kom 
Scavenius med sit angivelige besøg i Knabrostræde 
til at kropsliggøre hele samfundets seksuelle dob-
beltmoral.

Debatten om Scaveniussagen foregik dog på 
flere planer. Den handlede både helt konkret om 
det moralsk tilladelige eller utilladelige i Scavenius’ 
opførsel – hvis Ingeman-Petersens beskyldninger 
altså var sande – og mere generelt om, hvorvidt 
Ingeman-Petersen ved at udspionere og sladre om 
Scavenius’ nattefærd havde overtrådt grænsen mel-
lem det offentlige og det private. Og endelig hand-
lede den også om, hvilke seksualmoralske krav der 
overhovedet kunne stilles til en kirkeminister.

Da det første chok efter nyheden om interpella-
tionen i Store Heddinge havde lagt sig, begyndte 
kommentarerne til sagen at pible frem i aviser og 
pjecer. Spørgsmålet om Ingeman-Petersens ret 

107996_saedelighedsfejden_LOSSLESS_.indd   70 10/09/2018   14.47

71

til at udspionere og offentligt anklage Scavenius 
delte vandene. I pjecen En Redegjørelse kaldte Inge-
man-Petersen det sin kristne pligt at gøre anskrig, 
når kirkeministeren ikke levede op til den moralske 
forpligtelse, som Scavenius havde som den danske 
folkekirkes politiske repræsentant. Flere medlem-
mer af gejstligheden sluttede op om Ingeman-Peter-
sen og hans krav om en sædeligt ren kirkeminister. 
I pjecen Folkekirken og dens Stilling i Øjeblikket, en 
Lejlighedsbetragtning formulerede præsten Thomas 
Rørdam (1836-1894) det krav, at Scavenius måtte 
svare på Ingeman-Petersens anklage – eller gå af. 
Kirkeministeren havde allerede krænket kirken 
ved at deltage i åbningen af Sct. Pauls Kirke i Århus 
uden at have renset sit navn og embede for de smud-
sige beskyldninger, og nu måtte han tage ansvar som 
den kristne befolknings moralske forbillede.

Over for præsterne og Ingeman-Petersen stod 
naturligvis Scavenius selv, flankeret af mange politi-
kere fra især Højre. Den konservative del af pressen 
bakkede også op om kultusministeren. Fra denne 
fløj lød argumentet, at Ingeman-Petersens udspio-
neren og sladren var 

”en Demoralisation, der maa stækkes. Man skal ikke 
tillade en hvilken som helst Mand fra Gaden at slaa 
til Lyd offentlig og meddele for en videbegærlig Ska-
re de Scener fra en Mands private Liv, som vedkom-
mende i sin Mangel paa Begreb og Forstand troer at 
have Lov til at kolportere.”

For kritikerne af Ingeman-Petersen handlede det 
ikke så meget om, hvorvidt anklagen mod Scavenius 
var sand eller falsk, men om at Ingeman-Petersen 
havde overtrådt grænsen mellem privatliv og offent-
lighed ved at udspionere og udlevere Scavenius og 
hans private færden. Det var Ingeman-Petersen, 
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der var den virkelige immoralist, simpelthen fordi 
han havde gjort en offentlig skandale ud af noget, 
der i bund og grund burde være en sag imellem Sca-
venius og hans hustru. Ingeman-Petersens angreb 
på Scavenius var upassende og havde en bismag af 
kristen ortodoksi. Som en ”M” skrev i en direkte 
henvendelse til Ingeman-Petersen i Politiken den 28. 
februar 1887, havde han sikkert handlet i god kri-
sten tro, men han hverken kunne eller skulle gøre 
sig til moralsk dommer over Scavenius’ opførsel. 
Scavenius kunne ikke dømmes på et område, som 
samfundet ikke betragtede som strafbart. Straffe-
loven foreskrev, at ægteskabsbrud kunne straffes, 
men kun hvis den fornærmede ægtefælle ønskede 
at rejse sag. Med andre ord var det kun Scavenius’ 
hustru Louise, der havde retten til at anklage sin 
mand for hor, og Ingeman-Petersen havde ingen ret 
til at stikke næsen i kultusministerens sager.

Grænsen mellem det offentlige og private blev et 
fremtrædende tema i diskussionen. Den var et ekko 
af den mere generelle sædelighedsdebat, der også 
handlede om, hvorvidt det overhovedet gav mening 
at formulere et offentligt og fælles moralkodeks 
på det seksuelle område. Her stod på den ene side 
tilhængerne af kyskhedskravet, som absolut talte 
for, at seksualiteten var et samfundsanliggende. På 
den anden side holdt folk på ”hver mand sin lyst”, 
og at det måtte være op til den enkelte at sætte sine 
seksuelle grænser. Diskussionen foregreb det tema, 
der i sidste ende skulle komme til at få afgørende 
betydning for Scavenius’ karriere. 

Retssagen 
Det indledende retsmøde i sagen Scavenius kontra 
Ingeman-Petersen blev afholdt i Hof- og Stadsretten 
den 1. juni 1887. Den indstævnede Ingeman-Peter-
sen var mødt op for retten med sin sagfører, ven-
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For unge kvinder, der 
kom til København 
fra provinsen for 
at søge arbejde, var 
prostitution en af 
storbyens mange 
faldgruber. Hanne 
Marie Jacobsen fra 
Tønder faldt i. Som kun 
15-årig blev hun indført 
i politiets protokoller 
over offentlige 
prostituerede i 
København i 1873. 
Billedet stammer netop 
fra politiets protokoller 
over de offentlige 
fruentimmere. 
|| Rigsarkivet

stremanden Alfred Christensen (1854-1943), men de 
tilstedeværende måtte kigge langt efter Scavenius, 
der ikke følte behov for at møde op i retten. I stedet 
lod han sig repræsentere af sin advokat, højesterets-
sagfører Frederik Zahle (1842-1930).

Det første vidne var den knap 26-årige Laura 
Nannestad, det offentlige fruentimmer fra Knabro-
stræde. Det var temmelig usædvanligt, at en udsvæ-
vende kvinde fik lov at vidne, for prostituerede blev 
generelt set som utroværdige og dermed uegnede 
som vidner i retssager. Men det var nu engang 
hendes lejlighed, som kultusministeren angiveligt 
skulle være forsvundet op i den 28. oktober 1885, og 
derfor var hun svær at komme uden om. Christen-
sen og Ingeman-Petersen nærede givet store forhåb-
ninger til Nannestads vidneudsagn. Deres skuffelse 
var formentlig tilsvarende stor, da den unge kvinde 
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i vidnekammeret, efter at være blevet præsenteret 
for et portrætbillede af Scavenius, angav aldrig at 
have set ham før.

Med sit kronvidnes benægtende udsagn stod 
Ingeman-Petersen dårligt i sagen. Han og Christen-
sen begyndte derfor en nærmest desperat kamp 
for at finde andre vidner, der kunne bekræfte In-
geman-Petersens interpellationsskrift som andet 
end pure opspind. Bekendte af Laura Nannestad 
og deres bekendte, der – måske, måske ikke –havde 
hørt Nannestad omtale Scavenius blev indkaldt som 
vidner. I august 1887 var det selveste konseilspræsi-
dent Estrup, der mødte i vidneskranken. Regerings-
lederen huskede godt Ingeman-Petersens brev fra 
1885 med beretningen om, hvad han havde set i Kna-
brostræde. I sit vidneudsagn forklarede han, at han 
havde forelagt påstanden for Scavenius personligt, 
og at kultusministeren havde afvist beskyldningen, 
hvilket han i øvrigt også havde gjort umiddelbart ef-
ter interpellationen i Store Heddinge i januar 1887. 
Men om Scavenius’ generelle livsførelse eller sæde-
lighed ville konseilspræsidenten ikke udtale sig. Det 
var endnu en streg i regningen for Christensen og 
Ingeman-Petersen.

De indkaldte vidner gav absolut ikke de udsagn, 
de to havde håbet på, og nettet begyndte at stram-
mes. Christensen lagde en ny strategi. Måske kunne 
påstanden om Scavenius’ besøg hos Laura Nanne-
stad ikke bevises, men så kunne den i det mindste 
sandsynliggøres. Så man ledte efter beviser på, at 
den ærede kultusminister på andre måder førte 
et svinsk og usædeligt levned. De to ivrige herrer 
fik da også snuset Scavenius’ elskerinde, den tyske 
enke Johanne Glogau, op. Forholdet mellem de to 
var kendt, og Scavenius gjorde sig heller ikke store 
anstrengelser for at holde forbindelsen skjult. Et 
halvt hundrede breve fra Glogau findes stadig i Sca-
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venius’ privatarkiv. Andre, mere forsigtige mænd 
ville måske have brændt beviserne, men ikke Sca-
venius, der var fuldstændigt stejl i sin overbevisning 
om, at hans private affærer ikke havde det fjerneste 
med hans offentlige embede at gøre. 

Det gav dog ikke pote for Ingeman-Petersen og 
Christensen at hive Glogau i retten, for dels fast-
holdt hun, at hendes forbindelse til Scavenius var 
rent forretningsmæssig, dels kunne hun intet beret-
te om Scavenius’ færden den 28. oktober 1885. Og 
endelig var retten ikke enig i, at Scavenius’ affære 
med den tyske enke overhovedet kunne sandsyn-
liggøre, at han også havde besøgt Laura Nannestad i 
oktober 1885.

Fra vinteren 1888 blev vidneførelsen endnu 
sværere, for vigtige vidner begyndte at forsvinde. 
Christensen indkaldte en Magnus Brandt, som 
skulle have fungeret som en slags alfons for Laura 
Nannestad, men uheldigvis var han pludselig rejst 
til Berlin kort forinden. Og da man atter sendte bud 
efter Laura Nannestad i april, måtte Københavns 
Politi meddele Christensen, at hun også var bort-
rejst – angiveligt til England for at blive gift. Eventu-
elle beviser for Scavenius’ besøg i Knabrostræde løb 
ud som sand mellem fingrene på Ingeman-Petersen 
og Christensen.

Den 14. april 1890 måtte Ingeman-Petersen og 
Christensen kapitulere, da der faldt dom i injuriesa-
gen Ingeman-Petersen kontra Scavenius. På trods af 
den ihærdige indsats lykkedes det ikke smørgrosse-
reren at bevise sine anklager mod kultusministeren, 
og påstandene i interpellationsskriftet blev kendt 
døde og magtesløse. Men ikke nok med det. Han 
blev også idømt en bøde på 500 kr. og skulle betale 
sagens omkostninger, der beløb sig til 100 kr. Sagen 
om interpellationen i Store Heddinge var slut. Men i 
mellemtiden havde en ny parallelsag rejst sig. 

107996_saedelighedsfejden_LOSSLESS_.indd   75 10/09/2018   14.47



               Indholdsfortegnelse
                                                             Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

76

Efter de to hovedvidners pludselige udlandsrej-
ser var mange blevet i tvivl. Havde Scavenius mon 
haft en finger med i spillet? Og hvor det ikke lykke-
des Ingeman-Petersen at få rettens medhold i sine 
påstande fra interpellationsskriftet, fik han og Chri-
stensen sværtet kultusministeren godt og grundigt. 
Aftenbladet og Social-Demokraten kunne i november 
1890 afsløre over for deres læsere, at det under de 
nye forhør var kommet frem, at Scavenius havde 
betalt en mellemmand for at bestikke Brandt til at 
forlade landet under retssagen mod Ingeman-Pe-
tersen. Det blev senere også afsløret, at Brandt ved 
flere lejligheder faktisk havde set Scavenius hos 
Nannestad i Knabrostræde, hvilket han havde for-
talt Scavenius – og han havde udnyttet sin viden til 
at afpresse Scavenius for penge. Skandalen var stor, 
og forargelsen offentlig, og nu brændte jorden for 
alvor under kultusministeren.

Ingeman-Petersens sagfører Christensen for-
søgte i december 1890 atter at indstævne Laura 
Nannestad, der tydeligvis havde løjet i sit første 
vidneudsagn. Men endnu en gang var fuglen fløjet. 
Nannestad var atter taget på springtur til England. 
Samtidig forsvandt Brandt også igen. De sidste to 
vidner var nu væk. Herefter gav Christensen op og 
lod sagen falde.

Og Scavenius? Var han så skyldig? Efter al 
sandsynlighed, ja. Det lykkedes godt nok aldrig In-
geman-Petersen at få bevist sine påstande fra inter-
pellationsskriftet. Mange anså også den ihærdige 
smørgrosserer for at være småtosset, og hans næ-
sten maniske indsats for at skaffe vidner i retssagen 
mod kultusministeren bidrog da heller ikke til hans 
troværdighed som rationel aktør. Atter andre var 
overbeviste om, at beskyldningerne mod Scavenius 
blot var en politisk smædekampagne, der havde til 
formål at vippe ham af pinden, selv om Ingeman-Pe-
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tersen bekendte sig som trofast Højrevælger. Men 
at Ingeman-Petersen nok alligevel ikke var helt galt 
afmarcheret, har været den gængse overbevisning 
blandt de historikere, der senest har beskæftiget 
sig med Scavenius’ karriere og injuriesagen i 1887-
1890. De mange breve fra elskerinder og andre løse 
forbindelser i Scavenius’ privatarkiv var måske ikke 
en rygende pistol i forhold til den konkrete sag om 
besøget i Knabrostræde. Men de bekræfter i hvert 
fald, at kultusministeren ikke nøjedes med at have 
én kvinde i sit liv. 

Vi må derfor anse det for en ubekræftet, men ret 
plausibel historie, at kultusministeren var på even-
tyr i Knabrostræde hos den prostituerede Laura 
Nannestad. 

En kultusministers endeligt
Scavenius kom juridisk set helskindet ud af sagen, 
men socialt og politisk havde han ryggen mod mu-
ren efter de belastende indicier om falsk vidnes-
byrd, bestikkelse af vidner og højst usædelige for-
hold, der var blevet gravet frem under injuriesagen 
mod Ingeman-Petersen. Det var lidt af en møgsag 
for kirkens minister. Godt nok havde retten manet 
Ingeman-Petersens påstande i jorden, men i de 
landsdækkende aviser var et stort publikum blevet 
gjort bekendt med, at Scavenius’ privatliv på flere 
måder ikke levede op til de gældende moralske for-
skrifter. 

Alligevel så det ud til, at sagen ikke fik konse-
kvenser for Scavenius – hverken i hans politiske 
eller ægteskabelige liv. I dag ville man måske have 
forventet, at Scavenius’ hustru Louise som en anden 
Nora havde smækket med døren, eller at hun på 
Svava-manér havde kastet sin handske i ansigtet på 
sin usædelige ægtemand. Louise gjorde dog ingen af 
delene. Tværtimod reagerede hun, som man kunne 

107996_saedelighedsfejden_LOSSLESS_.indd   77 10/09/2018   14.47



               Indholdsfortegnelse
                                                             Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

78

forvente af en ministerfrue. Hun tav og forholdt sig 
i ro. Om det var, fordi fru Scavenius var tilhænger af 
fri kærlighed, var af usædvanligt tilgivende natur, 
eller om Bjørnsons handskemoral og Grundtvigs 
sædelige lighedskrav bare ikke var slået igennem 
hjemme på Gjorslev Gods, ved vi ikke. Men reelt set 
havde Louise nu heller ikke store muligheder for at 
handle efter sin mands utroskab. At lade sig skille 
fra en magtfuld mand og rig godsejer ville være so-
cialt selvmord, så at tie og blive var formentlig den 
eneste tålelige mulighed. Konsekvenserne af Sca-
venius’ handlinger for ægteskabet kan vi imidlertid 
kun gætte på.

Desuden blev kultusministeren siddende på 
sin taburet på trods af afsløringerne i slutningen 
af 1890. Det signalerede over for offentligheden, at 
kultusministerens sædelige liv var hans egen sag 
og intet havde at gøre med hans politiske karriere 
eller plads i spidsen for folkekirken. Historikere 
har da også længe holdt på, at interpellationen i 
Store Heddinge og den efterfølgende retssag mest 
af alt var en halvkomisk farce uden politiske føl-
ger for Scavenius. Men denne udlægning er blevet 
korrigeret af historiker Lars Andersen (1974-), der 
i bogen Scavenius-affæren tillægger retssagen mod 
Ingeman-Petersen meget større betydning end som 
så. De mange uheldige afsløringer, der kom frem 
under sagen mod Ingeman-Petersen, havde i den 
grad sendt Scavenius’ beskidte vasketøj til luftning, 
og i 1890 udgjorde han derfor noget af en moralsk 
belastning for Højreregeringen. Og udefra presse-
de folkekirkens præster på for at få afskediget den 
usædelige kultusminister, der nu mindre end no-
gensinde kunne tillade sig at optræde som moralens 
øverste vogter. Men skellet mellem det private og 
det politiske var, påpeger Lars Andersen, en hjørne-
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Krigsminister J.J. 
Bahnson (1827-
1909), Scavenius og 
to andre mænd til 
middagsselskab, mens 
Estrups buste og to 
små Estrup-engle ser 
til. Sædelighedsfejden 
udspillede sig 
under den urolige 
provisorietid, hvor 
Estrup med et flertal 
imod sig gennemførte 
en række midlertidige 
finanslove, der blandt 
andet sikrede midler 
til Københavns 
befæstning. Landet 
var på randen af 
borgerkrig, men 
Scavenius imødegik 
de folkelige protester 
med det såkaldte 
’mundkurvscirkulære’.
|| Sophus Jürgensen/
Det Kongelige Bibliotek

sten i det unge borgerlige demokratis selvforståelse 
og måtte næsten for enhver pris opretholdes. 

Hvis Estrup afskedigede Scavenius med den 
begrundelse, at han havde udvist dårlig moral i 
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”Nej, nej, du skal først 
sige ’god røv’, når hun er 
gået forbi!” Den danske 
seksualmoral er svær. 
I 2016 blev de uskrevne 
regler dog skrevne, 
da forfatter Kirsten 
Ahlburg (1955-), 
også kendt som 
’flygtningenes Emma 
Gad’, udgav bogen Det er 
min krop! Hold nallerne 
væk. På 56 siders 
letlæst dansk vejleder 
bogen nydanskere 
ind i den danske 
seksualmoralske 
jungle.
|| Peter Hermann

orden i Højre. Det var bare en anden historie, man 
fortalte i offentligheden. Et solidt stykke spin med 
andre ord. Fra politisk side ønskede man absolut 
ikke med Scaveniussagen at statuere et eksempel og 
vise, at seksuel dobbeltmoral blev straffet. Tvært-
imod. I stedet blev der udadtil sat vandtætte skotter 
op mellem det private og det politiske, og kønslivet 
blev henvist til den private sfære.

På den måde kom Scaveniussagen til at spille 
en rolle i den sædelighedsdebat, der kørte som 
baggrundsmusik til retssagen. Dog ikke forstået 
sådan, at den blev brugt som argument for hverken 
en stramning eller en lempelse af kønsmoralen. 
Derimod fungerede den hovedsageligt som en illu-
stration, ja næsten en karikatur, af det borgerlige 
samfunds seksuelle dobbeltmoral, der til trods for 
Sædelighedsfejdens diskussioner levede videre i 
bedste velgående. Mens sædelighedsforkæmpere, 
revolutionære mænd, handskemoralister og kvin-
desagsforkæmpere mundhuggedes om, hvad der var 
god seksualmoral, blev der stadig horet og begået 
alskens uterlighed i det ganske land. 

Liderligheden lod sig ikke sådan stoppe af, at 
man i intellektuelle kredse havde besluttet sig for, 
at sædeligheden skulle diskuteres, og der skulle 
mere end en skandaliseret ministers fald til at æn-
dre på den indgroede samfundsmoral. Mest af alt 
blev sagen et farceagtigt eksempel på hele Sædelig-
hedsfejden og de arketypiske debattører. Scavenius 
kropsliggjorde den seksuelle dobbeltmoral, og In-
geman-Petersen var den moralske sædelighedsapo-
stel, en whistleblower, der afslørede den sædelige 
råddenskab, der rakte helt ind i kultusministeriet, 
men mislykkedes med sit forsøg på at få fældet dom. 

Længe efter skulle stednavnet Store Heddinge 
blive brugt som synonym for moralsk hykleri.
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Let’s talk 
about sex
Sædelighedsfejden var nok en til tider ganske op-
hedet diskussion, men paradoksalt nok fik den 
årelange debat ikke umiddelbart håndfaste resul-
tater. Trods protester fra blandt andre Foreningen 
imod Lovbeskyttelse for Usædelighed fortsatte den 
underligt lovligt-ulovlige prostitution helt til 1906, 
hvor man droppede den lovregulerede prostitution. 
Bestemmelserne om hor fandtes fortsat i straffelo-
ven og faldt først ud i 1930, men uægteskabelig sex 
var socialt uacceptabel og dybt tabubelagt længe 
herefter – især for kvinder. Og emner som køn, sek-
sualitet og seksualmoral var stadig pikante og svære 
at tale om i offentligheden.

Det er ganske sigende, at det først med Svan-
gerskabsloven af 1937 blev lovligt at forhandle og 
oplyse om prævention, og at vi skal frem til 1971, før 
seksualundervisning blev obligatorisk i folkeskolen. 
Når det kommer til homoseksualitet, skal vi endnu 
længere op i tid, før man kan tale om en gradvis 
aftabuisering og tiltagende åbenhed. Homoseksuel 
sex imellem voksne, jævnbyrdige mænd blev ganske 
vist afkriminaliseret med Borgerlig Straffelov af 
1930, men først i 1989 blev det lovligt at vie homo-
seksuelle par. I 1991 blev homoseksualitet taget af 
Verdenssundhedsorganisationen WHO’s liste over 
psykiske sygdomme.

Rækken af årstal og milepæle i dansk seksual-
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politisk historie viser, at der gik ganske mange år, 
fra man i 1880’erne diskuterede, hvad der var god 
seksualmoral, og hvad man egentlig kunne tillade 
sig at tale om i offentligheden, til diskussionen sat-
te sig spor i form af ændrede praksisser omkring 
lovændringer, prævention, seksualoplysning og 
i det generelle syn på seksualitet og kønsmoral. 
Sædelighedsfejden ændrede altså ikke noget i prak-
sis omkring seksualmoral, lige så lidt som den re-
sulterede i en omgående ligestilling på det seksuelle 
område. Men det betyder ikke, at den ikke ændrede 
på noget. Fejden satte en forandringsproces i gang – 
en proces, der først og fremmest satte sig spor i den 
offentlige samtale og i folks bevidsthed.

At der under Sædelighedsfejden for første gang 
i danmarkshistorien blev talt relativt åbent og of-
fentligt om køn, seksualitet og moral, gjorde, at en 
bredere befolkning end hidtil fik mulighed for at 
forholde sig til emner, der ellers havde været forbe-
holdt sagkundskaben. Seksualitet som samtaleem-
ne var på vej til at blive stueren.

Sædelighedsfejden var altså ikke et gennembrud 
forstået på den måde, at sædelighedslovgivningen 
blev revolutioneret, eller at den almindelige dan-
skers seksuelle praksisser pludselig blev vendt på 
hovedet. Faktisk var fejden ganske elitær. Det var 
en lille kreds af nordiske forfattere, kunstnere, 
kvindesagsforkæmpere og skribenter, der fik sat 
seksualmoralen på dagsordenen. Tilmed foregik 
en væsentlig del af debatten i den strøm af private 
breve, der bandt de forskellige medlemmer af den 
nordiske kulturelite sammen, men som ikke var 
tilgængelige for offentligheden. På den måde var 
fejden ikke et stort, folkeligt gennembrud, hvor alle 
pludselig begyndte at tale frit og ugenert om sex. 
Ganske som i dag prægede en lille skare af menings-
dannere den offentlige opinion i 1880’erne. Og den 
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lille, elitære gruppes ideer var ikke altid i trit med 
de holdninger, der herskede i den brede befolkning. 
Som Hans Hertel udtrykker det i antologien Det 
stadig moderne gennembrud: ”Avantgarden og ’frem-
skridtet’ rykkede så rask frem at de kom forud for 
hæren.” Holdninger udtrykt af folk som Brandes, 
Bjørnson og Grundtvig var altså ikke nødvendigvis 
repræsentative for de holdninger, der herskede i 
den brede befolkning.

Vi kan ikke læse ud af kildematerialet, hvad helt 
almindelige danskere mente, for de gav kun sjæl-
dent udtryk for deres tanker og holdninger på en 
måde, som historikere kan bruge. Generelt set og 
udadtil holdt man fast i de eksisterende seksualmo-
ralske konventioner et godt stykke op i det 20. år-
hundrede. Og man talte i hvert fald ikke højt om det 
intime forhold mellem mand og kvinde – eller for 
den sags skyld det, der måtte foregå mellem mand 
og mand eller kvinde og kvinde, hvis forestillings-
evnen da rakte så langt. Præsten Johannes Clausen 
(1832-1908) var formentlig ikke alene, da han i ar-
tiklen ”I Anledning af Bjørnstjerne Bjørnsons Fore-
drag” i Dagbladet den 9. december 1887 harcelerede 
over Bjørnson, der i sit foredrag om det sædelige 
lighedskrav ”indtil de yderste Details” behandlede 
seksuelle forhold i en forsamling, der ikke bare talte 
gifte mænd, men også store skarer af ugifte unge 
mænd og kvinder. Clausen himlede op:

”Usædeligheden optræder med en saadan Frækhed 
i vore Dage, at sædelige Mennesker, som ville forene 
sig for at bekæmpe den, nødes til at omtale overfor 
hinanden Ting, som man ellers blues ved.”

Ifølge ham var det selve omtalen af ”det, som ikke 
bør nævnes”, der var det virkeligt usædelige, og 
blandt det store tavse flertal var mange formentlig 

Frigjort kvindelig 
seksualitet eller en 
undertrykkende rolle 
som mandens legetøj? 
Første nummer af 
magasinet Playboy, 
grundlagt af den 
berømte og berygtede 
Hugh Hefner (1926-
2017), udkom i 1953 med 
filmstjernen Marilyn 
Monroe (1926-1962) 
på forsiden. Nogle 
hyldede Hefner som en 
feminist, der kæmpede 
for at frigøre kvindelig 
seksualitet. Andre 
foragtede ham som en 
feminismens fjende, 
der reproducerede et 
undertrykkende ideal 
om den altid våde og 
villige kvinde.
|| Playboy Enterprises/
AP/Ritzau Scanpix
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enige i denne betragtning. Selv efter Sædeligheds-
fejden syntes mange, at det var noget værre noget 
med al den snak om sex.

Men noget ændrede sig nu alligevel efter fejdens 
debat om seksualmoralen. Alene fordi emnet blev 
taget op, og fordi flere fik mulighed for at forholde 
sig til seksualmoralen som noget, der ikke bare 
kunne diskuteres, men også forandres. Det er nær-
liggende at forestille sig, at det i sig selv betød noget 
for opfattelsen af seksualmoralen. Hvor den før hav-
de været nærmest eviggyldig og mejslet i sten som 
de 10 bud, kunne den nu forstås som noget plastisk, 
foranderligt og historisk betinget. Og derfor skal 
Sædelighedsfejdens effekt findes i den offentlige 
samtale om køn, sex og moral, simpelthen fordi den 
gjorde op med tidligere tiders forestillinger om, 
hvad der kunne diskuteres offentligt. 

Arven fra Fejden
Da Georg Brandes i sin selvbiografi fra 1908 så tilba-
ge på sin levetid, forekom det ham uvist 

”om det 19. Aarhundrede i Fremtiden vilde kaldes 
Industriens eller Hykleriets Aarhundrede; thi det 
forekom mig vanskeligt at afgøre, hvilken Magt af de 
to der havde drevet til størst Fuldkommenhed.”

30 år efter Sædelighedsfejden var den aldrende 
fritænker stadig ikke overbevist om, at det var 
lykkedes ham at erstatte samfundets seksuelle dob-
beltmoral og blufærdighed med moderne frisind 
og åben tale. Godt nok indvarslede debatten om 
seksualmoralen i sig selv nye tider, men Brandes var 
langtfra kommet ud af Sædelighedsfejden som sejr-
herre. Tværtimod var det Bjørnstjerne Bjørnson, 
der i årene efter fejden førte på popularitetspoint, 
mens flertallet længe efter betragtede Brandes som 
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”Dem skal vi nok snart 
få rask. De får en 
barneskefuld digitalis 
og lov til at holde lille 
frøken Steffensen 
i hånden tre gange 
daglig.” Der er ikke det, 
en lille omgang flirt 
ikke kan kurere, og den 
søde frøken Steffensen 
har heldigvis intet 
imod at lægge krop til. 
Den altid lystne mand 
er, sammen med den 
dydige pige og den 
sexede femme fatale, 
en gammel stereotyp, 
der stadig kan hives 
frem, når der skal laves 
sjove karikaturer af 
kønnene. Illustration 
fra 1957.
|| Bo Bojesen/Det 
Kongelige Bibliotek

en samfundsundergravende usædelighedsforkæm-
per. Frisind var på det nærmeste et skældsord og 
for størstedelen af danskernes vedkommende ikke 
noget, man ville røre med en ildtang. Først længe 
efter fejden skulle det ændre sig. 
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ningen af 1800-tallet og dernæst indarbejdet som 
alment, dansk tankegods i god ro og orden. Tvært-
imod! Gennembruddet bestod ikke i en pludselig 
indførelse af seksuelt frisind og det moderne, men 
snarere i startskuddet til kampen om det moder-
ne – altså den ambivalente kamp både for og imod 
gennembruddet, frisindet, oplysningen og de nye 
ideer om menneske og samfund, som voksede frem 
blandt avantgardens medlemmer i slutningen af 
1800-tallet. Kampen om det moderne fortsatte et 
godt stykke op i det 20. århundrede. Her kom den 
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blandt andet til udtryk i 1920’ernes bekymring over 
den nye jazzmusik, i nazisternes angreb på den så-
kaldte entartete Kunst i 1930’erne og i betænkelighe-
den ved de nye amerikanske varer og tendenser, der 
ramte Danmark i 1950’erne.

Skulle det nu være moderne, lød det på tværs af 
flere generationer, og det skulle det jo. Det nye og 
moderne vandt indpas i sine forskellige skikkelser – 
langsomt, men sikkert. Men aldrig uden diskussion.

Det gjaldt i øvrigt også for seksualmoralen. Dis-
kussionen om, hvad man egentlig kunne tillade sig, 
var nemlig overhovedet ikke slut ved udgangen af 
1887. Den var kun lige begyndt. Det 20. århundrede 
er indtil videre det århundrede, hvor vi i Danmark 
hyppigst og med størst styrke tog seksualmoralen 
op til diskussion og mere eller mindre offentligt 
debatterede kønsroller og ligestilling, prævention og 
abort, homoseksualitet, kønsidentitet, queerness og 
mange beslægtede temaer, der vedrører køn, seksu-
alitet, identitet og i sidste ende samfundet.

Allerede i 1906-1907 fik man ondt i seksual-
moralen igen. Den københavnske kulørte presse 
eksploderede i frydefuld moralsk panik, da det blev 
afsløret, at der eksisterede et omfattende netværk 
af homoseksuelle og prostituerede mænd i Køben-
havn. Homoseksualitet var ifølge loven strafbart, og 
en række mænd blev slæbt i retten for at have haft, 
hvad der blev set som helt forkert sex med de helt 
forkerte personer. Det blev til Sædelighedsskanda-
len, der for første gang fik sat homoseksualitet og 
mandlig prostitution på dagsordenen. Diskussionen 
fra Sædelighedsfejden, der handlede om, hvad man 
overhovedet kunne tillade sig at drøfte i offentlighe-
den, gentog sig i dækningen af den homoseksuelle 
sædelighedsskandale. Arven fra Sædelighedsfejden 
var til at tage og føle på.

Det var den også i 1920’erne. Her hørte man fej-
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dens ekko i den diskussion om kvinders adgang til 
prævention og abort, der opstod i kølvandet på for-
fatteren Thit Jensens pjece om Frivilligt Moderskab 
fra 1924. Og fra midten af 1960’erne videreførtes 
debatten om kønslivet med kampen både for og 
imod seksualundervisning, p-pillen, frigivelse af 
pornografi og legalisering af abort.

Diskussionen om seksualmoralen bølgede frem 
og tilbage i det 20. århundrede, antog forskellig styr-
ke og fokuserede på forskellige aspekter af kønsli-
vet. Men det overordnede tema var altid: Hvad kan 
vi egentlig tillade os? Og det spørgsmål står stadig 
ubesvaret, men stærkt omdiskuteret, i begyndelsen 
af det 21. århundrede. Som sådan kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, om Sædelighedsfejden overho-
vedet nogensinde sluttede. 

Den nye Sædelighedsfejde
”Liderbasse”, stod der kort og godt i overskriften til 
Politikens leder den oktobermorgen i 2005, hvor sto-
re dele af landet vågnede op til det, der skulle blive 
kaldt en ny Sædelighedsfejde. Denne gang var det 
ikke en minister, der havde skejet ud. Det var deri-
mod forfatteren og cykelsportskommentatoren Jør-
gen Leth (1937-), der dagen forinden havde udgivet 
sin selvbiografi med titlen Det uperfekte menneske. 
Og ganske som i 1887, hvor Ingeman-Petersen afslø-
rede de slibrige detaljer fra Jacob Scavenius’ intime 
liv, var der blevet afsløret noget om dette uperfekte 
menneske, der faldt offentligheden for brystet. 
Forskellen var bare, at Leth indtog både Scavenius’ 
og Ingeman-Petersens rolle i sagen. Han både afslø-
rede og blev afsløret – af sig selv. Han undlod dog at 
anlægge sag. Leth kom ud i en seksualmoralsk shit-
storm, fordi han havde haft et seksuelt forhold til 
sin haitianske koks unge datter. For en stund var fri-
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sindet glemt, og der var lynchstemning i Danmark 
det efterår i 2005.

”Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min 
ret,” skrev Leth, der siden 2000 havde været Dan-
marks honorære konsul i Haiti, hvor han også havde 
boet i flere år. På tidspunktet for forholdet var Leth 
58 år, kokkens datter var 17. De 41 år imellem de 
to, det sociale og økonomisk ulige forhold mellem 
konsulen og kokkedatteren og de åbenlyse forskelle 
mellem den hvide mand og den mørke kvinde var 
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Det var næsten 
for nemt for 
satiretegnerne i 2005. 
Leth mente selv, at det 
var en ”dyster tid”, hvor 
Danmark blev forarget 
i stedet for forført 
af beskrivelserne af 
hans erotiske forhold 
til unge, haitianske 
kvinder.
|| Søren Mosdal

tilsammen en uheldig cocktail, der gav de fleste en 
dårlig smag i munden af hvide koloniherrer og sorte 
slavinder. Det gjorde det ikke bedre, at Leth også 
åbenhjertigt fortalte om andre yngre, sorte elsker-
inder, som han ud over at have sex med også støtte-
de økonomisk. Ej heller, at den seksuelle lavalder 
i Haiti er 18 år, og at både kokkens datter og Leths 
anden 17-årige elskerinde derfor juridisk set var for 
unge til overhovedet at have sex.

Leths bog blev revet væk fra hylderne, mens 
store dele af den danske presse kammede over i 
moralsk panik over det, der blev opfattet som et 
fuldstændigt utilstedeligt forhold imellem en alt for 
gammel mand og en alt for ung kvinde. Afsløringen 
trak ikke bare avisoverskrifter, men satte gang i 
en bredere refleksion over det seksualmoralske og 
kønspolitiske landskab, der åbenbarede sig i forar-
gelsens kølvand. Journalisten Poul Pilgaard John-
sen (1965-) kaldte sagen for en ny sædelighedsfejde 
i sin bog Det fordømte menneske, der udkom som en 
efterbehandling af de kønsmoralske kvababbelser, 
Leth-affæren havde fremkaldt. Hele balladen havde 
dybe rødder, stod der at læse på bogens omslag, for 
”[m]ed et helt århundredes opdæmmede kraft kom 
det største tabu, det seksuelle, pludselig tilbage og 
satte skel mellem mænd og kvinder, unge og gamle, 
nymoralister og kunstnere”.

Leth selv måtte gøre sig de samme erfaringer, 
som kultusminister Scavenius gjorde i slutningen 
af 1891, da han måtte tage sin afsked fra ministerpo-
sten: at private handlinger i den grad kan få offent-
lige konsekvenser. For Leth resulterede skandalen 
umiddelbart i, at han på blot en uge blev fyret som 
cykelsportskommentator på TV2, at han midlerti-
digt måtte gå under jorden, og at han måtte trække 
sig som konsul i Haiti efter flere opfordringer fra 
både aviser og enkeltpersoner. Mere langsigtet be-
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tød det, at han i mange år efter indtog positionen 
som Danmarks største gamle gris. For offentlig-
heden betød det, at seksualmoralen atter kom på 
dagsordenen, og at diskussionen om seksualitetens 
grænser fik ny aktualitet. Sædelighedsfejdens gen-
færd syntes at spøge i kulissen, da debatten tog fart 
i aviserne og bredte sig ud til at handle ikke bare om 
en midaldrende mands sexeskapader på en fjern 
caribisk ø, men om hele samfundets seksualmoral. 
Fra en side lød det, at Leth havde udvist grænse-
overskridende adfærd, og at sagen var et eksempel 
på en mandsdomineret seksualitetskultur, hvor 
kvinden blot blev et redskab i mandens jagt på sek-
suel tilfredsstillelse. Fra anden side var argumentet, 
at det moralske hysteri var et udtryk for en stigende 
nypuritanisme og et forsøg på at undergrave den 
hårdt tilkæmpede seksuelle frihed. Atter andre 
manede til besindighed, som fx venstrepolitikeren 
Birthe Rønn Hornbech (1943-), der på Georg Bran-
des-facon rystede på hovedet over den selvgode mo-
raliseren og snagen i andres privatliv: 

”Trods ungdomsoprør, pornoens frigivelse og en 
vedvarende strøm af kendte menneskers såkaldte 
sexafsløringer, som næsten dagligt smides i ansigtet 
på os, er der altså stadig i Danmark tid og overskud 
til at vælte sig i lystfølelsen af egen forargelse […] 
Den nyfigenhed og liderlighed, der blev udvist over 
for Leths sexliv, står ikke tilbage for vore forfædre 
på gode, gamle dronning Victorias tid, hvor lystbe-
tonet adfærd og omtale heraf var en skændsel, spe-
cielt når det drejede sig om sex.”

Jo, sindene var i kog i efteråret 2005. I et samfund, 
hvor succeskriteriet for seksualiteten med sexologi-
professor Christian Graugaards (1967-) ord er ”jo 
vådere, jo vildere og jo bedre”, og hvor sex vises på tv 
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i bedste sendetid, kunne man ellers næsten fristes 
til at tro, at vi var blevet fuldstændigt grænseløse, 
hvad angår seksualitetens udlevelse. Men Leth-sa-
gen viste med al tydelighed, at det danske samfund 
stadig har en seksualmoralsk grænse, selv om den 
måske virker mere usynlig i dag end i 1880’erne.

Jørgen Leths exit fra den danske underhold-
ningsbranche skulle dog vise sig ikke at være 
endegyldigt. I 2007, to år efter det kollektive gisp 
over historien om Leth og kokkens datter, havde 
synderen tilsyneladende udstået sin straf og kunne i 
god ro og orden udgive opfølgeren til sin skandaløse 
bog, Det uperfekte menneske – del 2. I 2008 var den 
populære cykelsportskommentator atter at finde på 
TV2 under årets Tour de France, og samme år valgte 
Det Danske Filminstitut at støtte Leths film Det ero-
tiske menneske med 3,5 millioner kr.

Ingen synd er så stor, at den ikke kan tilgives, og 
forargelsen fra 2005 syntes at være glemt.

MeToo
Sagen om Jørgen Leth og kokkens datter syntes at 
indvarsle en ny fase i kampen om kønsmoralen. 
Efter at diskussionen i mere end et århundrede 
havde fokuseret på udvidelsen og opløsningen af 
seksualitetens grænser, kom debatten især efter år 
2000 til at handle om den seksuelle frigørelses nega-
tive konsekvenser i form af overgreb, krænkelser og 
grænseoverskridende seksualitet.

Et af de mest bemærkelsesværdige eksempler er 
den kampagne, der i efteråret 2017 oversvømmede 
de sociale medier med hashtagget MeToo. Hashtag-
get var blevet opfundet i 2006 af den amerikanske 
aktivist Tarana Burke (1973-) i et forsøg på at skabe 
et fællesskab for kvinder fra udsatte boligområder, 
som var blevet udsat for seksuelle krænkelser. Men 
hashtagget blev først verdenskendt, da den ameri-
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kanske sangerinde Alyssa Milano (1972-) brugte det i 
oktober 2017. På Twitter opfordrede Milano alle, der 
havde oplevet at blive krænket seksuelt, til at skrive 
en statusopdatering med ordene ”Me too”. Det blev 
til en viral kampagne, der på blot få døgn blev nævnt 
over 1,7 millioner gange, delt og kommenteret over 
syv millioner gange og gjort til genstand for et utal 
af artikler og debatindlæg i medier verden over.

MeToo-hashtaggets gennemslagskraft skal 
blandt andet forstås i lyset af en række aktuelle 
skandalesager om sexkrænkelser i Hollywood, som 
udgjorde konkrete eksempler på en mere generel 
problematik – ligesom Scaveniussagen gjorde det 
tilbage i 1887. Kort inden Alyssa Milanos opfordring 
på Twitter var den amerikanske filmproducent 
Harvey Weinstein (1952-) blevet anklaget for at 
have krænket en række skuespillerinder seksuelt. 
Det udløste en lavine af lignende beskyldninger 
imod flere mandlige instruktører, producenter og 
skuespillere fra den amerikanske filmbranche. 
Som en reaktion på de mange krænkelsessager blev 
hashtagget MeToo på de sociale medier anvendt 
af kvinder verden over til at sætte fokus på, hvad 
mange kaldte en seksuel overgrebskultur. Ikke kun 
inden for underholdningsbranchen, men i samfun-
det generelt. Anklagerne og de utallige historier om 
overgreb bredte sig, ikke kun ud over USA’s grænser, 
men også til andre brancher og virksomheder og 
pustede til den ild, der allerede havde godt fat.

I flere lande væltede det frem med sager om sek-
suelle krænkelser, og i Danmark blev blandt andre 
Danmarks Radio og Dansk Journalistforbund ramt 
af sager om krænkende adfærd. Det var dog filmsel-
skabet Zentropa, der i efteråret 2017 trak avisover-
skrifter som den nærmeste danske pendant til 
Weinstein-skandalen. Inspireret af MeToo-bevægel-
sen stod den islandske sangerinde og skuespiller-
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Til filmfestivalen i 
Cannes i 2000 kunne 
ublufærdige pressefolk 
redde sig en billet 
til gallapremieren 
på Zentropa-filmen 
Dancer in the Dark – de 
skulle bare nøgenbade 
i poolen sammen med 
direktør Peter Aalbæk 
Jensen. Søren Høy 
(1972-), filmanmelder 
for DR, og Informations 
filmanmelder Christian 
Monggaard (1972-) 
sikrede sig hver 
en billet. Aalbæks 
pool-stunt var 
provokerende, men det 
var først med #MeToo, 
at filmselskabets 
seksualiserede 
kultur for alvor blev 
problematiseret.
|| Anders Vendelbo/
Ritzau Scanpix

inde Björk (1965-) frem og anklagede en unavngiven 
dansk instruktør for at have udsat hende for sexchi-
kane under en filmoptagelse. For de fleste var det 
ikke svært at gætte, at det var den danske instruktør 
Lars von Trier (1956-) og Zentropa-filmen Dancer in 
the Dark, Björk hentydede til – det var den eneste 
film, hun havde haft en større rolle i. Mest af alt var 
det dog reaktionen fra Zentropas medstifter, Peter 
Aalbæk Jensen (1956-), der vakte skandale. 

Peter Aalbæk afviste Björks anklager mod Lars 
von Trier som latterlige og hævdede, at det tværti-
mod var Zentropa og Lars von Trier, der var ofre for 
skuespillerindens stjernenykker. Desuden kunne 
Aalbæk fortælle, at han selv ved flere lejligheder 
havde klasket filmselskabets kvindelige ansatte i 
bagdelen, og at de unge på selskabets såkaldte Småt-
teuddannelse kunne vælge mellem to afstraffelses-
metoder: at muge ud på hans farm i Herfølge eller at 
få smæk. Filmproducenten så ikke noget problem i 
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den alternative ledelsesform, der ifølge Aalbæk selv 
havde til formål at ruste de unge medarbejdere til 
hverdagen i den hårde filmbranche. Det skulle vise 
sig, at de færreste var enige i denne betragtning, 
og da ni kvindelige tidligere ansatte på Zentropa i 
november 2017 stod frem og fortalte om en hverdag 
præget af sexchikane og ydmygelser, var skandalen 
reel. Det var ikke første gang, der blev peget på den 
meget specielle omgangsform i filmselskabet. Men 
med MeToo-bevægelsen fik afsløringerne en helt ny 
tyngde, idet de blev koblet til noget, der rakte langt 
ud over Zentropa og Danmarks grænser.

MeToo-bevægelsen var en øjenåbner for de fle-
ste, for pludselig stod det lysende klart, at krænkel-
serne ikke var udslag af enkeltpersoners tvivlsom-
me moral, dårlige kommunikation eller forskruede 
kvindesyn. Alene antallet af afsløringer mere end 
antydede, at der var tale om et globalt, strukturelt 
samfundsproblem, hvis oprindelse havde lange rød-
der. Nogle af sagernes alder vidnede om, at mange 
af de krænkede kvinder i årevis, ja årtier for nogles 
vedkommende, ikke havde følt, at de kunne fortælle 
om deres oplevelser. Som under Sædelighedsfejden 
var det ikke selve den seksuelle krænkelseskultur, 
der var ny. Det var nyt, at der for første gang blev 
talt åbent om problemet.

Stort set alle var i både dansk og international 
sammenhæng enige om at anerkende MeToo-kam-
pagnens vigtighed for debatten om sex, køn, krop, 
grænser og ligestilling. Den 8. marts 2018 brugte 
Politiken i dagens anledning kampagnen som en 
seksualmoralsk år 0-markør: ”den første kvinde-
kampdag, efter at #MeToo satte fokus på seksuelle 
krænkelser.” Artiklen slog fast, at MeToo havde æn-
dret Danmark for altid, fordi bevægelsen – på trods 
af meget få konkrete krænkelsessager – generelt 
havde ændret den måde, man talte om køn på. Men 
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Ideen om kyskhed 
som en modgift til det 
moderne samfunds 
amoral lever stadig. 
Medlemmerne af den 
verdensomspændende 
organisation The 
Silver Ring Thing, som 
blev stiftet i Arizona, 
USA, i 1995, bærer en 
fingerring af sølv for at 
markere deres ønske 
om at forblive kyske 
indtil ægteskabet. 
Havde organisationen 
eksisteret i 1883, havde 
Bjørnson og Svava 
formentlig meldt sig 
ind på stedet.
|| Redux/Ritzau 
Scanpix

der var også dem, der så med stigende bekymring 
på kampagnen og dens udvikling. I begyndelsen af 
januar 2018 vakte 100 franske kvinder stor opsigt, 
da de i et åbent brev i avisen Le Monde advarede 
imod den nypuritanisme, de mente, at afslørings-
kampagnen var spydspids for. Ikke alene kostede 
bevægelsen masser af uskyldige mænd karrieren og 
levevejen, den tvang også kvinderne til at indtage en 
offerposition, der virkede stik imod hensigten om at 
beskytte og frigøre. Endnu andre debattører kaldte 
bevægelsen for en selvretfærdig folkedomstol, en 
heksejagt på mænd og et rent hævntogt.

Uenigheden om MeToo blev ikke mindre i sen-
sommeren 2018. I slutningen af august kom to nye 
krænkelsessager for en dag, og denne gang var 
kvinder under anklage. Den ene anklagede var skue-
spillerinden Asia Argento (1975-), som var blevet 
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beskyldt for at have sex med en mindreårig kollega. 
Argento havde været en af de første til at anklage 
Harvey Weinstein for sexovergreb. Var det hyklerisk 
dobbeltmoral – eller blot et smerteligt, men lære-
rigt eksempel på, at kvinder også kan krænke? De-
battørerne var uenige. Uanset hvad demonstrerede 
sagerne med al tydelighed, at problemet ikke kun 
bundede i køn og sex, men også i magt, privilegier 
og sociale hierarkier.

Med hashtagget og de mange krænkelsessager 
fik debatten om seksualmoralen fornyet aktualitet, 
og MeToo-kampagnen kan med rette siges at mar-
kere et af de nyeste brud i den offentlige samtale 
om sex, køn og seksualmoralske grænser. MeToo 
er et eksempel på, hvordan seksualmoralen fortsat 
er genstand for kamp og forhandling. Både i det 
moderne Danmark og i resten af verden. Den viser 
også med al tydelighed, at debatten foregår på andre 
vilkår, end den gjorde under Sædelighedsfejden. 
Med de sociale mediers indtog i begyndelsen af det 
nye årtusinde opstod der en række nye platforme 
for bred, offentlig debat, og MeToo er et symptom 
på den ekstreme grad af demokratisering, de nye 
medier faciliterer i den offentlige samtale.

Det kan synes langt fra 1880’erne. Men MeToo-
debatten viderefører den debattradition, der blev 
grundlagt med Sædelighedsfejden, og som Inge-
man-Petersen med sin offentlige anklage mod 
Scavenius på valgdagen i 1887 uforvarende kom til 
at hjælpe godt på vej. Både MeToo-bevægelsen og 
Scaveniussagen tog udgangspunkt i konkrete sex-
skandaler, men handlede i bund og grund om meget 
mere og andet end sex. Snarere var det debatter om 
køn, ligestilling og magt, om hvad der er tilladeligt i 
forholdet mellem kønnene, og hvad der overhovedet 
kan tales om i offentligheden. Ingeman-Petersen 
var ikke den første til at tage bladet fra munden 
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dengang i januar 1887, da han fik nok af kultus-
ministerens seksuelle dobbeltmoral og slyngede 
sine vovede påstande imod ham på torvet i Store 
Heddinge. Men han satte – som Alyssa Milano og de 
andre MeToo-debattører gjorde det i 2017 – fingeren 
på et punkt, der viste sig at være ømmere end først 
troet. Og netop det gjorde, at diskussionen om køns-
moralen vandt fodfæste og kom til at sætte sit præg 
på samtiden, på samfundet og på historien. Blandt 
andet ved at bane vejen for den offentlige samtale 
om køn, sex, ligestilling, grænser, magt og moral. Og 
det er en diskussion, vi fortsat fører i dag.

Når vi i dag hashtagger MeToo eller på anden 
vis blander os i den offentlige debat om seksualmo-
ralen, står vi i bund og grund på skuldrene af Carl 
Ingeman-Petersen, Elisabeth Grundtvig, Georg 
Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson og alle de andre 
modige, der i de blufærdige 1880’ere var med til at 
gøre seksualitet, køn og moral til noget, der kunne 
og skulle diskuteres i offentligheden. 
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Videre læsning
Andersen, Lars: Scavenius-affæren. En historie om 
 privatliv, politik og moral i 1800-tallets København.  
Aalborg Universitetsforlag 2013
En velskrevet og grundig nyfortolkning af Scaveniussagen. 
Hovedargumentet er, at Scavenius’ spegede moral bidrog til 
at ødelægge hans politiske karriere, selv om tidligere forsk-
ning har peget på det modsatte. 

Bredsdorff, Elias: Den store nordiske krig om seksual-
moralen. Gyldendal 1973
Et hovedværk på området for den litterære debat i 1870’erne 
og 1880’erne. Bogen hviler på et stort kildemateriale, der be-
står af både trykte avisindlæg og private breve. Bogen giver en 
grundig indføring i den del af Sædelighedsfejden, der foregik 
på det nordiske litterære parnas. 

Hertel, Hans (red.): Det stadig moderne gennembrud.  
Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede.  
Gyldendal 2004
I ti kapitler fortælles der veloplagt om Det Moderne Gennem-
brud, Georg Brandes og de nye figurer, strømninger og tan-
ker, der udgjorde modernitetens gennembrud. Især bogens 
sidste kapitel trækker interessante tråde frem til det nye 
årtusindes kulturkamp. 

Lützen, Karin: Byen tæmmes – kernefamilie, sociale re-
former og velgørenhed. Hans Reitzels Forlag 1998
En velskrevet og underholdende skildring af det moderne 
 København 1830-1895. Lützen viser, at idealet om kernefami-
lien i perioden blev brugt som udgangspunkt for tidens socia-
le reformer og velgørende initiativer. 

Pedersen, Merete Bøge: Prostitutionen og Grundloven. 
Museum Tusculanum 2007
Bogen undersøger med stor grundighed motiverne bag de 
love, der regulerede prostitutionen fra ca. 1860 til 1906 – og 
debatten om lovgivningen. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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”Ka’ Du ikke la’ Hønen 
gaa?” En satiretegners 
opfattelse af 
Tremånederskrigen. 
Bjørnstjerne Bjørnson, 
den store politimand, 
redder en grædende 
Elisabeth Grundtvig, 
der bliver hevet i 
fletningerne af en 
uvorn Georg Brandes. 
|| Ravnen
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