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Sammendrag 

Denne oppgaven er en idéhistorisk undersøkelse av Karl Evangs artikkel om onani i det første 

nummeret av tidsskriftet Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning. Tidsskriftet ble etablert 

av Evang selv, og han fungerte også som redaktør. Første nummer kom ut i 1932, og var i sin 

helhet viet et kontroversielt og tabubelagt tema: onani. Tidsskriftet ble enormt populært, men 

det var også kilde til arg debatt i samtiden. I oppgaven har jeg kartlagt hva årsakene for 

Evangs engasjement for seksualopplysning var, og funnet at det hadde både med hans 

marxistiske og hans sosialmedisinske ideologi å gjøre. I kontekst av mellomkrigstidens sterkt 

politiserte miljø ble også seksualopplysningen et politisk frigjøringsprosjekt. Jeg har også 

kartlagt hva som var Evangs ontologiske forståelse av onani, og undersøkt hva hans ontologi 

grunnet i. Jeg har funnet at den var grunnlagt i naturvitenskapen, i medisinen og i Freuds 

teorier om seksualitet. Det kommer også frem at Evang mente at det synet på onanien han 

møtte i samtiden var skadelig for folkets mentale helse, og hans artikkel inkluderer en skarp 

kritikk av dette synet. Jeg har undersøkt hvilke vitensdisipliner og ideologier Evang trekker på 

i sin kritikk av samtidens syn på onani, og funnet at Evangs kritikk i stor grad var en kritikk 

av kristendommen og av kirken. Det var i tillegg en kritikk av borgerskapet, som Evang 

mente var ansvarlig for å opprettholde kristendommens seksualfiendtlige holdninger. Evangs 

samfunnskritikk har dermed sammenheng med både Evangs marxistiske ideologi og hans 

misnøye med kirkens innflytelse på samfunnet.   
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Jeg vil her benytte anledningen til å takke Espen Schaanning for veiledningen han har gitt 

meg i månedene mellom januar og juni 2019. Jeg takker for de mange gjennomlesninger han 

har gjort av uferdige manus, og for de mange timene da han tilbød sin verdifulle innsikt og 

stilte kritiske spørsmål – og for den sjenerøse oppmuntringen han har gitt meg underveis. Stor 

takk skylder jeg også min mor, Tone Rudberg, både for at hun har lest korrektur, og for at hun 

gjennom alle mine år på Blindern har beholdt sin tro på mine evner, også når min egen tro har 

sviktet. Jeg takker kjæresten min og vennene mine for den store forståelse og den uendelige 

tålmodighet de har vist meg disse månedene, hvor jeg har vært fraværende og nesten umulig å 

få kontakt med. Til sist vil jeg takke oppgavens hovedperson, Karl Evang selv, for den innsats 

han gjorde for seksualopplysningen og for den seksuelle frigjøringen, og for hans 

engasjement for kvinners rettigheter.  
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1 Innledning 

I Norge har tenkningen rundt seksualitet og onani gjennomgått enorme forandringer de siste 

hundre årene. Forandringen har vært så stor at man kan, uten å overdrive, beskrive den som 

en revolusjon. I mellomkrigstiden var alt som tilhørte seksualitetens rike sterkt tabulagt, men 

onanien stod likevel i en spesiell posisjon: Den var særlig sett ned på, særlig advart mot. 

Litteratur som varslet om onaniens forferdelige følger var utbredt, og jeg hadde ingen vansker 

med å spore den opp – jeg har kommet over mengder av onani-fiendtlige tekster fra 

mellomkrigstiden når jeg har gjort research for denne oppgaven.1 Onanien var kanskje det 

aller mest tabubelagte området av menneskets seksualitet, den ble hvisket og tisket om, aldri 

diskutert åpent. Når onanien ble omtalt, var det i advarende og nedsettende ordlag. Onanien 

angikk det enkelte individ, involverte ikke andre personer, var unyttig da den ikke ble utført i 

forplantningsøyemed, og den skjedde utenfor ekteskapet. Den representerte ungdommens 

seksualitet, og var nærmest utelukkende assosiert med vill, tøylesløs og egoistisk nytelse, med 

en drift som måtte kues.2, 3 Onanien, og seksualitet som sådan, har i årtusener hørt til 

religionens domene, og de forskjellige sider ved menneskets seksualliv er gjennom tidene i 

stor grad blitt behandlet som moralske spørsmål. I dag blir onanien som regel beskrevet som 

naturlig, normal og helsebringende. I dag er den faktisk bejublet: Reklame for salg av 

sexleketøy ment for enslig bruk sendes på tv i beste sendetid. Onanien er ikke lenger skjendig 

og gjemt bort. Kontrasten mellom hvordan onanien ble omtalt før og hvordan den omtales nå, 

er enorm. Vi kan takke den seksuelle frigjøringsbevegelsen og seksualopplysningen for at 

onanien i dag ikke er tabulagt på samme måte som før. Karl Evang var en svært sentral aktør i 

den norske seksuelle frigjøringsbevegelsen i mellomkrigstiden, og var redaktør for og 

drivkraften bak at Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning så dagens lys i 1932. Da det 

første nummeret kom ut, var det som en brannfakkel var blitt kastet inn i det norske 

samfunnet. Nummeret var i sin helhet viet et kontroversielt tema: onani. Det ble trykket i 120 

000 eksemplarer, og alt ble solgt ut.4 Tidsskriftet ble en kilde til mye diskusjon, både i det 

medisinske miljøet og i den generelle, offentlige moral- og samfunnsdebatt. I norsk 

sammenheng var Karl Evang en av de aller første som beskrev onani fra et medisinsk 

                                                 
1 Skundberg, Øystein. «Du skal have agtelse for dit eget lille legeme». Barn og unges seksualitet i tekster om 

oppdragelse 1792-1952. Høgskolen i Innlandet: 2018. 199-261. 
2 Skundberg, «Du skal have agtelse for dit eget lille legeme».  
3 Laqueur, Thomas. Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation. New York: Zone Books, 2003. 185-247. 
4 Evang, Karl. «Seksualdebatten i 30-årene». I Fred er å skape. Artikler og taler, 65-73. Oslo: Pax Forlag, 1964. 

68.  
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perspektiv, og ikke som noe negativt, men som vektla onaniens naturlighet – og som gjorde 

det for allmenheten.  

Karl Evang var en viktig figur i det norske samfunnslivet, og hans innflytelse var stor. Det 

mangler hverken på akademiske oppgaver eller annen litteratur som tematiserer Evang og den 

betydningen han hadde i både politisk og medisinsk sammenheng. Mye er også blitt skrevet 

om Evangs rolle i den norske seksuelle frigjøringsbevegelsen. Jeg har likevel ikke funnet 

noen bøker, oppgaver eller avhandlinger som ene og alene dekker Evangs syn på onani. Det 

finnes to unntak. Det ene er Siv Frøydis Bergs bok Den unge Karl Evang og utvidelsen av 

helsebegrepet. En idéhistorisk fortelling om sosialmedisinens fremvekst i norsk 

mellomkrigstid. Her er fokuset satt på Evangs helsebegrep, men på noen få sider er også hans 

syn på onani beskrevet. Boka har likevel vært til stor hjelp i denne oppgaven. Det andre 

unntaket er doktorgradsavhandlingen til Øystein Skundberg fra 2018, «Du skal have agtelse 

for dit eget lille legeme». Barn og unges seksualitet i tekster om oppdragelse 1792-1952. 

Heller ikke Skundbergs avhandling fokuserer ensidig på onani, og går nokså overflatisk 

gjennom synet på onanien i mellomkrigstiden og det første nummeret av Populært Tidsskrift 

for Seksuell Oplysning. Så vidt jeg har sett, er min oppgave den første som tematiserer, og 

gjør en dybdeundersøkelse av Karl Evang og hans forståelse av onanien. Ettersom Evang var 

en av de første som i norsk sammenheng beskrev onani som naturlig og uskadelig, og som 

publiserte det for allmenheten, mener jeg at dette temaet fortjener større oppmerksomhet, 

særlig med tanke på hvordan synet på onani var da – og hvordan synet på onani er nå. Man 

kan nok ikke si med vitenskapelig belegg at utgivelsen av Evangs artikkel skapte et skille i 

forståelsen av onani, men ifølge Evang selv utløste Populært Tidsskrift et skred av 

seksualvennlig opplysning som kom senere.5  

Området for denne undersøkelsen er Karl Evangs forståelse av onani i mellomkrigstiden, og 

omfanget er avgrenset til hva og hvordan Evang skrev om onani i sin artikkel i det første 

nummeret av Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning. I denne artikkelen kommer ikke 

bare Evangs oppfatning av onanien frem, men også hva han oppfattet at var samtidens syn på 

onani, og kritikk av dette synet. Mitt primære forskningsspørsmål er: Hvilke vitensdisipliner 

og ideologier trakk Evang på i sin kritikk av samtidens syn på onani? Denne 

problemstillingen konkretiseres av de mindre omfattende forskningsspørsmålene: Hvilke 

                                                 
5 Evang, «Seksualdebatten i 30-årene», 73.  



3 

 

forståelser av onani mener Evang at burde være dominerende? Hvordan argumenterer han for 

sitt perspektiv i teksten? Disse spørsmålet vil jeg undersøke i denne oppgaven.  

I kapittel nr.1 skal jeg redegjøre for Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, som 

utgjør det teoretiske rammeverket for min analyse.  

I kapittel nr. 2 vil jeg redegjøre for metoden jeg har benyttet i diskursanalysen av kildeteksten. 

Min metode er todelt: I første del av analysen der jeg undersøker Evangs onani-ontologi skal 

jeg nærlese materialet med en diskursanalytisk orientering. I andre del av analysen der jeg 

undersøker diskursiv kamp, vil jeg benytte et utvalg av Laclau og Mouffes begrepsapparat. 

Denne delen av analysen vil derfor være mer trinnvis.  

I kapittel nr. 3 vil jeg redegjøre for Evangs ideologiske og teoretiske bakgrunn, som er 

nødvendig for å få den dypere forståelse av Evangs ontologi og grunnlaget for denne 

ontologien. Jeg skal redegjøre for Evangs ideologiske og teoretiske bakgrunn på tre nivåer; i 

den kulturradikale tradisjon, i hygienefaget og sosialmedisinen, og i organisasjonen Mot Dag. 

I kapittel nr. 4 begynner jeg min analyse av kildeteksten. Her vil jeg undersøke Evangs 

ontologiske oppfatning av onanien og analysere hva hans ontologi grunner i, og vil da nærlese 

materialet med en diskursanalytisk orientering. Jeg kommer også til å stille noen spørsmål 

som blir besvart i det påfølgende kapittelet.  

I kapittel nr. 5 skal jeg gjøre en konfliktanalyse av Evangs artikkel. Denne delen av analysen 

vil være mer trinnvis enn den forrige, og jeg vil benytte meg av et utvalg av begreper fra det 

diskursteoretiske apparatet til Laclau og Mouffe.  

I konklusjonen vil jeg sammenfatte min analyse, tydeliggjøre mine funn og besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene.  
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2 Diskursteori 

Diskurs kan forstås som et tankesett og en måte å snakke om et fenomen, et begrep eller en 

begivenhet. Ifølge Marianne Jørgensen og Louise Phillips kan diskurs defineres slik: «(…) en 

diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.»6 Som 

teoretisk rammeverk for min analyse av Karl Evangs artikkel om onani, har jeg valgt å bruke 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori slik den forklares av Jørgensen og Phillips i 

Diskursanalyse som teori og metode. Laclau og Mouffes diskursteori er en sammenslåing av 

to tradisjoner, strukturalistisk/poststrukturalistisk språkfilosofi og marxisme. 

Strukturalismen/poststrukturalismen tilbyr en teori om hvordan betydning konstrueres i 

språket, og marxismen gir anledning til å tenke rundt hvordan maktforhold i det sosiale rom 

spiller inn i betydningsdannelsen. Diskursteorien tar utgangspunkt i at virkeligheten, slik vi 

oppfatter den, er språklig konstruert. Det eksisterer en objektiv virkelighet der ute, men den 

gir først mening for oss idet vi beskriver den og setter ord på den. Alt i verden blir tilskrevet 

mening gjennom språket, og ingenting besitter mening uavhengig av det. Derfor går vår 

adgang til virkeligheten alltid gjennom språket, og slik er diskursene et grunnvilkår for 

menneskene: Det finnes ingen andre måter å forstå verden på enn gjennom ordene og 

begrepene vi bruker for å beskrive den. Gjennom språket skaper vi «fortellinger» om verden, 

men disse fortellingene er ikke nøyaktige avspeilinger av virkeligheten – de er 

representasjoner. Vår måte å omtale og beskrive verden og virkeligheten på avspeiler ikke 

omverdenen på en nøytral måte. Derfor forholder vi oss ikke til verden «slik den egentlig er», 

altså helt objektivt, men til den verden vi skaper gjennom språket. Slik er virkeligheten en 

språklig konstruksjon som avhenger av de diskurser som tilskriver og gir den mening. Derfor 

spiller språket vårt en aktiv rolle i å forme og forandre virkeligheten.7 Laclau og Mouffes 

diskursteori tar utgangspunkt i dette poststrukturalistiske poenget, at diskurs konstruerer den 

sosiale verden i betydning, men at betydning aldri kan fastlåses fordi språket er 

grunnleggende ustabilt. Ingen diskurs er en lukket enhet, og fordi diskursene konstrueres 

gjennom sosial interaksjon og kommunikasjon, vil diskursene være i konstant forandring som 

resultat av kontakt med andre diskurser. Dermed er ikke vår måte å forstå verden på gitt en 

gang for alle, men er til enhver tid under diskusjon og i forandring. Som regel vil det eksistere 

flere diskurser om det samme fenomenet samtidig, og fordi de ulike diskursene, altså de 

                                                 
6 Jørgensen, Marianne, Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: Roskilde 

Universitetsforlag, 1999. 9. 
7 Ibid., 17. 
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forskjellige narrativ om virkeligheten, møtes og kolliderer, vil det oppstå en konflikt mellom 

de forskjellige måter å forstå virkeligheten på. Denne konflikten er en kamp om 

betydningsdannelse, om hvem som skal ha definisjonsmakt over språket, og dermed over 

virkeligheten. Diskursteoriens begrep for konflikt er antagonisme.8 Forskjellige diskurser som 

hver for seg representerer bestemte måter å snakke om og forstå den sosiale verden på, 

kjemper hele tiden mot hverandre for å oppnå hegemoni, altså for å fastlåse språkets 

betydninger på nettopp deres måte. Hegemoni betegner en oppløsning av antagonismen, hvor 

den ene diskurs vinner makten til å definere virkeligheten, blir dominant, og blir allment 

akseptert som den eneste måten å forstå noe på. Diskursteorien dreier seg altså om hvordan 

betydning konstrueres, og om hvordan maktforhold virker for å skape en bestemt forståelse av 

virkeligheten, verden og språket. Jeg vil derfor bruke diskursteorien for å se på hvordan 

Evang konstruerer betydning i diskursen om onani, og hvordan han utøver makt i teksten for å 

fremme sin forståelse av onani, fremfor en annen.   

                                                 
8 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 60.  
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3 Diskursanalytisk metode 

I første del av analysen skal jeg kartlegge Karl Evangs ontologiske oppfatning av onani. Da 

vil jeg ikke benytte en metode som følger bestemte trinn i en bestemt rekkefølge, men nærlese 

Evangs artikkel med en diskursanalytisk orientering. Det vil si at jeg skal lese teksten med 

bevissthet om bestemte egenskaper ved den: Jeg skal være spesielt oppmerksom på hvilke 

begreper Evang omfavner og hvilke han avviser og kritiserer, og hva slags betydning disse 

begrepene knyttes til. Slik vil jeg finne hvilket grunnlag Evang enten omfavner eller avviser 

disse begrepene på. Jeg vil også fortolke kildeteksten ved å se på hvilke virkemidler som 

benyttes, som f.eks. om noe blir særlig understreket, gjentatt og omtalt i skarpe vendinger. Jeg 

vil så undersøke hvilken ontologisk posisjon Evang plasserer onanien i, i hierarkiet av 

seksualuttrykk. Denne metoden vil gjøre meg i stand til å identifisere Evangs ontologiske 

forståelse av onani, og hvilke forståelser av onani Evang er i opposisjon til. Ved å undersøke 

Evangs epistemologi, altså hvilke kilder han mener kan og ikke kan gi innsikt og viten i 

onanien og seksualiteten, vil jeg identifisere idégrunnlaget som hans onani-ontologi hviler på. 

Det vil igjen forklare Evangs perspektiv på seksualmoralske spørsmål, som hvordan onanien 

skal forvaltes, og om hvorvidt onanien skal kues eller tolereres. Hensikten med å identifisere 

Evangs onani-ontologi og dens fundament er å avdekke kildetekstens diskurs for slik å finne 

hvilken virkelighet som blir skapt i kilden. Når denne virkeligheten er kartlagt, vil det i neste 

kapittel gi meg anledning til å undersøke spørsmålet: Hvordan utspiller kampen mellom de 

forskjellige diskurser i Evangs artikkel seg?  

Andre del av analysen vil dreie seg om å kartlegge konflikten mellom de forskjellige 

diskurser som finnes i Evangs artikkel, og jeg har da valgt å anvende diskursteorien til 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe som metode for konfliktanalysen. Jørgensen og Phillips 

skriver: «(…) i det diskursteoretiske perspektiv gennemsyrer konflikt og kamp det sociale, og 

kamp bliver derfor også et vigtigt fokus i konkrete analyser.»9 Det finnes antagonismer i 

Evangs artikkel som tyder på at det foregikk en kamp mellom forskjellige diskurser om hvem 

som skulle ha makten til å definere hva onani var og hvordan den skulle forståes, altså hva 

meningsinnholdet i onanien skulle være. Derfor vil jeg også analysere teksten med den 

hensikt å avsløre kampen mellom de ulike diskurser, og kartlegge forsøket på å levere den 

dominerende måte å snakke og tenke om onanien på. Jeg vil da benytte en mer trinnvis 

                                                 
9 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 60. 
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metode. Jeg vil bruke utvalgte deler av begrepsapparatet til Laclau og Mouffe som redskaper 

til å åpne Evangs artikkel opp for analyse. Disse inkluderer nodalpunkt, mesterbetegnere og 

myter. Samlet kalles disse begrepene for knutetegn. Nodalpunktet er det som er helt sentralt 

for en diskurs, det som binder diskursen sammen – et begrep eller et motsetningsforhold som 

utgjør det sentrale omdreiningspunkt i diskursen.10 Siden Karl Evangs artikkel ene og alene 

omhandler onani, kunne man tenkt seg at nodalpunktet derfor også er «onani». Det er på et vis 

riktig, men denne forståelsen blir likevel litt for enkel. Når det eksisterer flere diskurser 

samtidig som dreier seg rundt det samme nodalpunktet, er det snakk om en antagonisme, altså 

en konflikt om hvordan den delen av virkeligheten som nodalpunktet betegner, skal oppfattes. 

Dette var tilfellet med onani i mellomkrigstiden, og Evang diskuterer ikke onani på en 

objektiv, distansert måte. Han setter to forskjellige forståelser av onani opp mot hverandre, 

hvor han helt tydelig støtter den ene fremfor den andre. I sin artikkel forsøker Evang å skape 

en skarpt antagonistisk virkelighet, og han har et bestemt synspunkt i teksten – teksten 

fraskriver seg en diskurs for å etablere den motsatte. Slik etablerer Evangs artikkel et 

motsetningsforhold mellom to nodalpunkter som står i antagonistisk forhold til hverandre. Det 

finnes altså to nodalpunkter i kildeteksten, og jeg vil forsøke å identifisere disse to 

nodalpunktene. Det neste knutetegnet jeg vil identifisere i Evangs artikkel er det Laclau kaller 

myter, altså flytende betegnere som henviser til helhet.11 Flytende betegnere er begreper som 

ikke er klart definert, men som i konteksten er innlysende positive: Begreper som de fleste vil 

ønske å identifisere seg med. En myte betegner gjerne et sosialt rom som f.eks. «samfunnet», 

«Norge» eller «den kristne kirke». I diskursanalysen er en myte noe som forsøker å avgrense 

en helhet med et objektivt innhold, skjønt helheten i realiteten egentlig er en imaginær 

størrelse. Det sosiale er i stor grad strukturert av diskursene, men struktureringen er aldri 

fullstendig: Helheten er noe man forestiller seg, en nødvendig horisont som det sosiale skapes 

innenfor. Ideen om en sann helhet er derfor en fiksjon – en myte. Det siste knutetegnet jeg vil 

identifisere i Evangs artikkel, er mesterbetegnerne. Mesterbetegnere er det som diskursivt 

organiserer identiteter, slik som f.eks. «barn» eller «av kristen tro». I diskursteoretiske termer 

kan mesterbetegnere kalles identitetens nodalpunkter.12 Altså er nodalpunktene det som 

organiserer diskurser, mytene er det som organiserer det sosiale rom, og mesterbetegnere er 

det som diskursivt organiserer identiteter. Felles for knutetegnene er at de i seg selv ikke 

bærer særlig mening. De fylles med betydning ved å knytte dem til andre begreper som 

                                                 
10 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 37. 
11 Laclau, Ernesto. New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. 61.  
12 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 55. 
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ekvivalerer dem, altså som menes å ha samme verdi som knutepunktet de knyttes til. Disse 

kjedene av begreper som fyller knutepunktene med mening, kalles ekvivalenskjeder. Ifølge 

Jørgensen og Phillips etableres knutepunktene også i forhold til hva de ikke er: «Man kan 

også se, hvordan enheder (om de så er diskurser, identiteter eller sociale rum) altid etableres 

relationelt; i forhold til noget, de ikke er.»13 Dette poenget, at man alltid forstår et forhold i 

relasjon til dets motsetning, beskrives i diskursanalysen som at man har en relasjonell 

betydningshorisont. Alle ting i en diskurs skal forstås i forhold til, og i relasjon til, de ting 

som står utenfor diskursen. I en tekst der det finnes antagonisme, altså en tekst der avsenderen 

aktivt forsøker å fremme en diskurs fremfor en annen, vil den diskursen avsenderen ønsker å 

dominere over, identifiseres som et antagonistisk nodalpunkt. Dette antagonistiske 

nodalpunktet vil også fylles med mening gjennom begreper som ekvivalerer det, men disse 

begrepene vil skille det antagonistiske nodalpunktet fra sin motpart via differensbegreper som 

til sammen utgjør en differenskjede. Dermed vil enkelte knutetegn være knyttet til positivt 

ladede begreper i en ekvivalenskjede, mens andre knutetegn vil være knyttet til negativt 

ladede begreper i en differenskjede. Slik etableres diskurser, sosiale rom og identiteter 

relasjonelt. Jeg vil derfor også forsøke å identifisere ekvivalens- og differenskjedene i Evangs 

artikkel. Dette begrepsapparatet vil identifisere Evangs egen diskurs, og også de diskursene 

teksten er i konflikt med, og antagonismene i Evangs artikkel. Deretter vil jeg undersøke 

Evangs forsøk på å etablere hegemoni i artikkelen. Fordi denne analysen bare tar for seg en 

enkelt tekst, vil det være vanskelig å identifisere et etablert hegemoni, ettersom diskursivt 

hegemoni som regel etableres utenfor den enkelte tekst. Jeg vil derfor ikke lete etter et etablert 

hegemoni i Evangs artikkel, men kartlegge forsøket på å etablere hegemoni. Dette forsøket 

identifiseres ved å se på hvordan språklige uttrykk fra antagonistiske diskurser innarbeides, og 

hvordan Evang utøver makt gjennom språket, som for eksempel ved å bruke fortiden som 

grep for å styrke og tydeliggjøre sin diskurs. Til sist vil jeg undersøke hvorvidt Evang 

oppfatter sin egen diskurs som dominerende eller som i opposisjon til den diskurs han virker å 

mene har hegemoni.  

Jeg har valgt å ekskludere enkelte begreper i Laclau og Mouffes apparat fra min analyse, bl.a. 

de som betegner gruppering og identitet, som gruppedannelse, identitet og representasjon. 

Denne avgrensningen er gjort fordi jeg ikke kan se at det finnes noe særlig belegg for å 

analysere kildeteksten med disse begrepene, og at det derfor ikke ville tilført min analyse 

                                                 
13 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 63.  
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verdifull informasjon. Et annet begrep som er ekskludert fra min analyse, er det diskursive 

felt. Ekskluderingen er gjort på grunnlag av at begrepet er noe uklart – det er ikke avgjort om 

det diskursive felt i diskursteorien innebærer alle mulige betydningsdannelser, eller om feltet i 

seg selv er strukturert av de konkurrerende diskursene.14 Dette problemet kunne vært løst ved 

å bruke Norman Faircloughs begrep diskursorden, som kan betegne et avgrenset antall 

diskurser som kjemper i samme terreng, men også dette har jeg valgt å utelate. Jeg innser at 

jeg da plukker og velger de begreper i metoden som passer meg best, og at analysen kan lide 

under dette valget, da ved å ikke være like omfattende, utdypende og presis som den ellers 

kunne vært. Avveiningen er gjort av hensyn til både plassbesparelse og klarhet i 

undersøkelsen av oppgavens egentlige problemstilling. 

  

                                                 
14 Jørgensen, Phillips, Diskursanalyse, 37-38. 
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4 Karl Evangs ideologiske og 

teoretiske bakgrunn 

Karl Evang hadde en enhetlig ideologisk og teoretisk verdensanskuelse som var knyttet til 

forholdet mellom individ og kollektiv, mellom natur og kultur, mellom sykdom og sunnhet, 

mellom opplysning og frihet, og mellom medisin og politikk. De idé- og kulturhistoriske 

forutsetningene for utviklingen av Evangs virkelighetsforståelse er sentrale dersom man skal 

forstå hans onani-ontologi og hva den grunnet i. Evang mottok impulser fra flere forskjellige 

miljøer og tradisjoner som formet og la forutsetninger for hans virkelighetsforståelse. Jeg vil i 

det som følger redegjøre for Karl Evangs ideologiske og teoretiske bakgrunn og beskrive 

disse forutsetningene på tre nivåer: Først i mellomkrigstidens historiske kontekst og i den 

kulturradikale tradisjon, deretter i det som utgjør Evangs faglige kontekst, altså i hans 

medisinstudier og i det grunnlag hygienefaget la for hans sosialmedisinske ideologi, og til sist 

i det som utgjør Evangs politiske kontekst, altså hans politiske og samfunnsvitenskapelige 

læretid i den radikale og revolusjonære organisasjonen Mot Dag.  

4.1 Den kulturradikale tradisjon 

Kulturradikalismen er både en tradisjon og en tenkemåte, skriver Leif Longum.15 Jeg vil her 

skissere de underliggende idéhistoriske forutsetninger nedfelt i denne tradisjonen og 

tenkemåten som fikk betydning for Evangs ideologiske og teoretiske utvikling. 

Kulturradikalismen har sin idéhistoriske opprinnelse i den franske opplysningstiden og i 

tenkningen til blant annet Voltaire og Jean-Jacques Rousseau, skriver Jon Elster: «Voltaire 

var den første kulturradikaler.»16 «Kulturradikalismens første fase» i Norge fant sted i 1880- 

og 1890-årene, og var sterkt påvirket av det man gjerne kaller «positivisme» og 

«naturalisme». Ifølge Siv Berg ligger de kanskje mest grunnleggende idéhistoriske 

forutsetningene for utviklingen av Karl Evangs tankegods nettopp i disse begrepene.17 Den 

første generasjon av kulturradikale var sterkt preget av rasjonalisme og tro på 

naturvitenskapens sannhetsgehalt, og begrepene «positivisme» og «naturalisme» hadde altså 

                                                 
15 Longum, Leif. Drømmen om det frie menneske. Norsk kulturradikalisme og mellomkrigstidens radikale 

trekløver: Hoel – Krog – Øverland. Oslo: Universitetsforlaget, 1986. 13. 
16 Elster, Jon. «Kulturradikalisme» i Pax Leksikon. Oslo: Pax Forlag, 1979. 13. 
17 Berg, Siv F. Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet. En idéhistorisk fortelling om 

sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid. Oslo: Solum Forlag, 2002. 82-83. 
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med fornuftens og vitenskapens rolle å gjøre. Den naturvitenskapelige tenkning, bl.a. 

representert ved Charles Darwin, førte til at erfaringsvitenskapene ble reelle 

erkjennelsesteoretiske konkurrenter til metafysikken.18 De kulturradikale betraktet 

naturvitenskapen som den suverene bærer av den objektive sannheten, en sannhet som 

eksisterte uavhengig av menneskets forståelse. Begrepene «naturalisme» og «positivisme» 

representerte dermed nye muligheter til å frigjøre seg fra det den første generasjon av 

kulturradikale oppfattet som et klamt og kvelende metafysisk, religiøst grep om moralen, 

kunsten og menneskelivet. Kulturradikalismen er særlig karakterisert av «drømmen om det 

frie menneske».19 Forutsetningen for realiseringen av denne drømmen var opplysning, for 

bare slik kunne menneskesinnet befri seg fra uvitenhetens og overtroens lenker. Opplysning 

var dermed helt avgjørende, og selve betingelsen for realiseringen av drømmen om det frie 

menneske. Første generasjon av kulturradikale bar sterk tro på at det individ som lot sin 

fornuft være fundament for alle valg ville kunne frigjøre seg fra samfunnets konvensjoner, og 

slik bli det suverene individ. De søkte altså en erkjennelsesteoretisk og individuell 

forløsning.20 En frigjøring fra samfunnets konvensjoner innebar også en frigjøring fra de 

strenge konvensjonene angående seksualitet. I 1880-årene foregikk det en moraldebatt i 

Norden og i Norge, hvor stridens kjerne var kampen for en friere seksualmoral. Denne 

sedelighetsdebatten ble utkjempet mer i kulturlivet og i litteraturen enn på det politiske plan, 

og er blitt fremstilt av Elias Bredsdorff i boka Den store nordiske krig om seksualmoralen. En 

dokumentarisk fremstilling af sædelighetdsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erne.21 Den 

kulturradikale kampen om seksualitetens frigjøring, sammen med slagordet «fri kjærlighet» er 

i norsk sammenheng særlig forbundet med bohembevegelsen og forfatteren Hans Jæger.22  

Kulturradikalismens andre fase utspilte seg i mellomkrigstiden. Andre generasjon av 

kulturradikale beholdt mange av de samme tankene og ideene nedarvet fra første generasjon, 

som overbevisningen om at den objektive sannheten var å finne i naturvitenskapene og 

naturvitenskapelig tenkemåte, og at opplysning basert på sikker viten var det viktigste redskap 

for å bryte de metafysiske lenker og realisere «drømmen om det frie menneske». Også for 

dem var naturalismen og positivismen grunnleggende, og også de anså opplysning som den 

                                                 
18 Berg, Den unge Karl Evang, 79. 
19 Longum, Drømmen om det frie menneske. 
20 Berg, Den unge Karl Evang, 80. 
21 Bredsdorff, Elias. Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstilling af 

sædelighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erne. Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1974. 
22 Longum, Drømmen om det frie menneske, 43. 
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avgjørende betingelse for frigjørelsen. Forskjellen mellom generasjonene lå i hvem som var 

subjekt for denne frigjøringen, skriver Berg.23 Kultursjokket som fulgte første verdenskrig og 

den russiske revolusjon medførte at erfaringsgrunnlaget til første og andre generasjon av 

kulturradikale var kolossalt divergerende. Darwin, naturalismen og positivismen fortsatte å 

være det idémessige fundament, men for mellomkrigstidens kulturradikale, særlig representert 

ved studentorganisasjonen Mot Dag, var det Marx og Freud som var de fremste profetene. 

Mens den første generasjonen vektla det suverene individ, var andre generasjon preget av en 

kollektiv menneskeoppfatning. Samfunnet og de sosiale klasser var en substansiell del av 

mennesket, og individet kunne derfor umulig forståes isolert fra disse: Den enkelte måtte 

forståes i sammenheng med helheten. Individets frigjørelse nødvendiggjorde derfor den 

kollektive frigjørelsen. Først når det fantes et rettferdig samfunn der befolkningens behov 

harmonerte med det materielle grunnlag, kunne «drømmen om det frie menneske» realiseres. 

Motdagistene hadde en kompromissløs overbevisning av den historisk determinerte 

nødvendigheten av sosial endring og en klippefast tro på vitenskapens, kunnskapens og 

opplysningens progressive, frigjørende kraft – på fremskrittet. For Mot Dag, og for Evang 

selv, lå dermed ikke kunnskapens verdi i kunnskapen selv, dens funksjon var ikke individets 

frigjørelse og selvrealisering – kunnskapens største, første og fremste funksjon var 

legitimeringen og realiseringen av kollektiv, sosial endring.24 Den danske litteraturforskeren 

Johan Fjord Jensen har hevdet at det viktigste skillet mellom første og andre generasjon av 

kulturradikale var marxismen, og at marxismen dessuten var den primære forutsetningen for 

mellomkrigstidens kulturradikalisme.25 Ifølge Leif Longum var psykoanalysen langt 

viktigere: Psykoanalysen fikk i mellomkrigstiden en liknende betydning som darwinismen 

fikk i 1870- og 1880-årene, skriver han, og de grunnleggende frontlinjene i kulturkampen ble 

i langt større grad trukket opp av freudianismen enn av marxismen.26 For mellomkrigstidens 

kulturradikale ble Freud en profet fordi de så ham som «(…) den rasjonalistiske opprøreren 

Freud, den utrettelige avslører av konvensjoner og livsløgner i alle slags former: hykleri, 

seksualangst, autoritetstro, overtro.»27 For dem bekreftet Freuds lære den kulturradikale 

tradisjonen, samtidig som den ga tradisjonen ny virilitet og vigør. Som den første 

generasjonen av kulturradikale ønsket også den andre generasjonen å avsløre sosial 

                                                 
23 Berg, Den unge Karl Evang, 80. 
24 Ibid., 81.  
25 Longum, Drømmen om det frie menneske, 65. 
26 Ibid., 82. 
27 Ibid., 80.  
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undertrykkelse og de livshemmende konvensjoner i samfunnet, og i psykoanalysen fant de et 

effektivt våpen. Psykoanalysens erkjennelse av hindringene for menneskenes frihet og lykke 

førte til en kritisk innsikt i de samfunnsmekanismene som også fungerte livsbegrensende: Slik 

ble psykoanalysen et redskap for samfunnskritikk. For mellomkrigstidens kulturradikale 

tilbød derfor Freud og psykoanalysen et vitenskapelig og teoretisk grunnlag for «drømmen 

om det frie menneske».28 Psykoanalysens fokus på undertrykt seksualitet som kilde til 

sykdom ga dessuten nytt giv til debatten om seksualmoral. Drømmen om den frigjørende 

seksualiteten var et dominerende trekk hos mange av de kulturradikale,29 og 

sedelighetsstriden ble utkjempet påny. Moraldebatten på 1930-tallet var knyttet til konkrete 

hendelser og fenomener, som striden om smusslitteraturen og debatten rundt 

abortlovgivningen.30 Sentralt i diskusjonen rundt smusslitteraturen sto bl.a. Populært 

Tidsskrift for Seksuell Oplysning, og Aftenposten skrev i 1936: «Det grelleste eksempel på 

smusslitteratur er Evangs tidsskrift.»31  

4.2 Hygienefaget og sosialmedisinen 

Karl Evang studerte medisin mellom 1922 og 1929, og utviklet i denne tiden en 

sosialmedisinsk forståelse av forholdet mellom sykdom og helse, menneske og samfunn, 

natur og kultur og mellom medisin og politikk.32 Sosialmedisinen var en avgjørende 

forutsetning for Evangs engasjement for seksualopplysning, og i det som følger vil jeg 

beskrive forutsetningene for hans sosialmedisinske ideologi innenfor medisinens egne 

tradisjoner og deres historie.  

Sosialmedisinens faglige forløper var hygienefaget, og ifølge Berg ligger det viktigste 

idéhistoriske grunnlaget for Evangs sosialmedisinske ideologi i det teoretiske fokuset og i den 

praksis som hygienefaget etablerte.33 Hygienefagets teoretiske fokus lå på å forklare 

sykdommenes årsak med utgangspunkt i samfunnsmessige forhold, og hadde derfor større 

befolkningsgrupper som sitt objekt for undersøkelse av sunnhet og sykdom. Disiplinens 

                                                 
28 Longum, Drømmen om det frie menneske, 83.  
29 Ibid., 230. 
30 Stai, Arne. Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene. Utkommet første gang 1954. Oslo: Gyldendal, 1978. 

92. 
31 «Smusslitteratur». Aftenposten, 07.02.1936.  
32 Berg, Den unge Karl Evang, 34. 
33 Ibid., 19. 
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praksis og primære strategi var å fremme helse ved å forebygge sykdom.34 Fordi fokuset lå på 

omgivelsenes betydning og innvirkning på befolkningens helsetilstand, arbeidet faget i 

forhold til en sterk, statlig kontroll og regulering av disse omgivelsene. I hygienefaget var det 

dermed et etablert forhold mellom medisin og politikk, og det befant seg derfor i 

spenningsfeltet mellom teori og praksis. Dette skilte faget fra den øvrige medisin, og gjorde at 

det inntok en akademisk særstilling – i en posisjon mellom det vitenskapelige og det 

politiske.35 Den tyske, «revolusjonære» legen Rudolf Virchow blir tillagt stor vekt i 

hygienefagets og sosialmedisinens faglige utvikling. Han engasjerte seg sterkt i forholdet 

mellom medisin og samfunn, og hans klassiske utsagn siteres fremdeles i sosialmedisinske 

fremstillinger: «Medisinen er en sosial vitenskap, og politikken er ikke noe annet enn medisin 

i en større sammenheng.»36 Innenfor hygienefaget utviklet den såkalte «sanitærbevegelse» 

seg. På slutten av 1800-tallet førte teknologiske nyvinninger og den øvrige 

naturvitenskapelige utvikling til det bakteriologiske paradigmeskifte innen medisinen, som 

igjen la grunnleggende premisser for den biovitenskapelige medisin. Biomedisinen medførte 

at legestanden igjen vendte sin oppmerksomhet vekk fra det ytre, fra omgivelsene og 

samfunnet, og heller lette etter sykdommens årsaker i det enkelte individ, i den isolerte kropps 

organer og celler.37 Bakteriologien og sanitærbevegelsen ga ny oppmerksomhet til 

sammenhengen mellom urene omgivelser og bakterier som sykdommens og smittens årsaker, 

som igjen medførte forsterket fokus på konkrete tiltak i det forebyggende arbeid knyttet til 

disse forholdene. Mellom 1880 og 1910 dominerte smitte og smittekampen «alt», skriver Carl 

Schiøtz.38 Sanitærbevegelsen var sterkt medvirkende til forestillingen om at sykdommens 

årsaker fantes i «smusset» og i skitten, og til at det sunne gradvis ble forbundet med det rene, 

mens sykdom i økende grad ble koblet til det urene.39  

Sosialmedisinen var en reaksjon på, og en motpol til den biologiske dominans i 

mellomkrigstiden. Biomedisinen var en reduksjonistisk medisin, mente Evang, den hadde et 

monokausalt syn på sykdom og så derfor ikke kompleksiteten i sykdommens årsaker.40 Han 

betraktet individet som en uløselig del av samfunnet, og dermed individets helse og 

                                                 
34 Strøm, Axel. Lærebok i sosialmedisin. 3. utgave. Oslo: Fabritius & Sønners Forlag, 1968. 14.  
35 Berg, Den unge Karl Evang, 25.  
36 Falkum, Erik og Øivind Larsen. Helseomsorgens vilkår. Linjer i medisinsk sosialhistorie. Oslo: 

Universitetsforlaget, 1981. 94.  
37 Berg, Den unge Karl Evang, 32. 
38 Schiøtz, Carl. Lærebok i hygiene. Oslo: Fabritius & Sønners Forlag, 1938. 15. 
39 Berg, Den unge Karl Evang, 28. 
40 Ibid., 23. 
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funksjonsgrad som betinget av de sosiale, kulturelle og økonomiske omgivelsene. Derfor var 

det avgjørende at medisinen ikke ensidig fokuserte på det enkelte individ, men hadde et 

større, kollektivt perspektiv: «Mennesket fungerer alltid i en sosial sammenheng. Det isolerte 

enkeltmenneske er en abstraksjon»,41 skrev Evang. Mennesket måtte vurderes ut fra dets tre 

dimensjoner: det somatiske/legemlige, det mentale/psykiske, og det sosiale.42 Evangs 

sosialmedisinske perspektiver har klar sammenheng med antikkens holistiske medisin. Både i 

antikkens og sosialmedisinens holistiske modell ble sykdom primært regnet som disharmoni 

med omgivelsene, mens det sunne var det harmoniske. Da den greske legen og filosofen Galen 

oppfattet sykdom som «ubalanse», mente Evang at sykdom kunne regnes som «sosial utakt»: 

Det syke individet var ute av balanse med sine omgivelser.43 Evang var sterkt påvirket av 

sosialmedisineren Alfred Grotjahn, og det var han som formulerte den setningen som skulle 

bli Evangs mest siterte slagord: «mellem mennesket og naturen står kulturen».44 Evangs 

forståelse av sunnhet var ikke knyttet til forestillingen om at det sunne var det rene, som det 

var i den hygieniske disiplin. Evangs forståelse av sunnhet var knyttet til forestillingen om at 

det sunne var det naturlige.45 Evang var opptatt av forholdet mellom natur og kultur, og 

studerte Sigmund Freud og psykoanalysen inngående. Evang kom i kontakt med Freud i 

begynnelsen av medisinstudiet, da Norges første professor i psykiatri, Ragnar Vogt, 

underviste om psykoanalysen. Vogt introduserte Freud og psykoanalysen allerede i 1910, en 

pionerinnsats i både norsk og europeisk sammenheng, en innsats som Freud selv anerkjente.46 

Vogts innstilling var at sinnslidelser måtte anses som samfunnssykdommer, og at den 

teoretiske forskningen skulle fungere som et verktøy i en videre sosial sammenheng, en 

innstilling Evang utvilsomt tok til seg. Evangs sosialmedisinske ideologi og påvirkning fra 

psykoanalysen kom særlig til uttrykk i Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning, og ifølge 

Berg var det nettopp seksualopplysningen som var sosialmedisinens viktigste kampsak i 

mellomkrigstiden.47 Den kanskje mest betydelige innsatsen Evang gjorde for sosialmedisinen 

var å gi dens tenkemåte organisatorisk form ved å etablere Socialistiske Lægers Forening i 

1931.48 Norges første professor i sosialmedisin, Axel Strøm har skrevet: «Jeg tror ikke det er 

                                                 
41 Evang, Karl. Helse og samfunn. Sosialmedisinsk almenkunnskap. Oslo: Gyldendal Forlag, 1974. 44.  
42 Ibid., 34.  
43 Berg, Den unge Karl Evang, 24.  
44 Ibid., 40. 
45 Ibid., 20.  
46 Longum, Drømmen om det frie menneske, 77. 
47 Berg, Den unge Karl Evang, 15.  
48 Nordby, Trond. Karl Evang: En biografi. Oslo: H. Aschehoug & Co., 1989. 54-55. 
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for meget å si at det i første rekke var denne forening [Socialistiske Lægers Forening] som la 

grunnlaget for sosialmedisinen i Norge i mellomkrigsårene.»49 

4.3 Mot Dag 

Under inntrykk av den russiske revolusjon og den blodige masseslakten under Den første 

verdenskrig, ble Karl Evang radikalisert. De dramatiske verdensbegivenhetene tente en 

begeistring for kommunistisk ideologi i ham, og i 1926 meldte Karl Evang seg inn i den 

radikale og revolusjonære studentorganisasjonen Mot Dag.50 Her fikk Evang nærmere 

kjennskap til samfunnsvitenskapene, og et annet perspektiv på mennesket og samfunnet han 

kunne få på medisinstudiet. Jeg har tidligere skissert Mot Dags rolle i den kulturradikale 

tradisjon og vektleggingen av det nødvendige forholdet mellom opplysning og frihet, men 

Mot Dag var også sentral for Evangs forståelse av forholdet mellom individ og kollektiv og 

nødvendigheten av å forene teori og praksis – og dermed også foreningen av politikk og 

medisin. I møte med Mot Dag utviklet Evang grunnlaget for sine politiske holdninger, og hele 

hans livslange politiske engasjement ble sterkt farget av medlemskapet, som ifølge Evang 

selv betydde «kolossalt meget».51 

Den radikale og politiserte stemningen som hersket i mellomkrigstidens Norge preget også 

studentmassen, og i 1922 etablerte Erling Falk studentorganisasjonen Mot Dag. 

Organisasjonen markerte seg i politiske debatter, og satte sterkt preg på mellomkrigstidens 

intellektuelle liv. Medlemmene i Mot Dag var svært aktive på talestolen i Det Norske 

Studentersamfund, og deres retorikk var overbevisende for unge radikale: Det dreide seg om 

frihet, rettferdighet, solidaritet, kamp mot undertrykkelse og om revolusjonen som skulle 

komme.52 Motdagistene var den kulturradikale tradisjonen tro. De bar naturalismens og 

positivismens fane høyt, men det var Marx og Freud som ble ansett som de store profetene.53 

Motdagistene forente marxismens læresetninger og Sigmund Freuds teorier med den 

kulturradikale tradisjon, og de fant likhetstrekk mellom den marxistiske samfunnsvitenskap 

og naturvitenskapene: Slik som darwinismen beviste artenes fremskritt og evolusjon, beviste 

den historiske materialismen den determinerte nødvendigheten av samfunnets fremskritt – 

                                                 
49 Strøm, Axel. «En sosialmedisiner ser tilbake. Utvidet artikkel fra avskjedstalen i 1971». I Tidsskrift for den 
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mot revolusjon.54 Dermed så motdagistene individet som en uløselig del av samfunnet, 

samfunnet som en del av en større historisk prosess, og den historiske materialismen som en 

vitenskapelig og praktisk bevist samfunnslov. På midten av 1920-tallet hadde Freud for alvor 

slått igjennom i norsk offentlighet. Dette var Harald Schjelderup, som ble professor i 

psykologi i 1928, i stor grad ansvarlig for. Han skrev bl.a. to artikler i Samtiden i 1924 og 

1925 der han ga en bred og systematisk presentasjon av Freuds psykoanalyse.55 I begynnelsen 

av 1930-årene hadde Freuds teorier fått et solid fotfeste i den norske bevissthet, og 

psykoanalysens begreper og tenkemåte ble trukket inn i den offentlige debatt. Internt i Mot 

Dag ble det holdt obligatoriske studiesirkler, og det var Evangs interesse for Freud og 

psykoanalysen som regnes som årsak til at temaet ble tatt opp i studiesirklene. Evangs 

interesse gjorde at Erling Falk etterhvert så stort potensiale i psykoanalysen: Det Freud kalte 

«rasjonaliseringer» i analysen av enkeltmenneskets psykologi, hadde etter Falks mening 

samme funksjon som det Marx kalte ideologiske overbygninger i samfunnslivet. Han ønsket 

derfor å kombinere psykoanalysens metodiske innstilling med marxismens tenkemåte.56 I Mot 

Dag ble kunnskap om arbeiderklassens praktiske kamp regnet som like viktig som teorien 

som lå bak den, og studiesirklene var derfor ikke bare rettet mot nærlesning av Marx skrifter, 

men mot generell forståelse av ulike aktuelle samfunnstemaer. Den marxistiske ideologi 

dannet et bakteppe som fungerte som forklaring på og legitimering av arbeiderklassens kamp 

for frigjøring. Motdagistene var overbevist om nødvendigheten av å forene teori og praksis: 

De måtte kjenne til marxismens grunnleggende læresetninger og tilegne seg den teoretiske 

kunnskapen som var nødvendig for å kunne sette aktuelle politiske konflikter inn i en større 

ideologisk sammenheng, for så å spre sitt verdensbilde og tale revolusjonens sak i student- og 

arbeiderkretser.57 I forordet til Hvad er marxisme skrev Erling Falk følgende: «Marxismen er 

en enhet av teori og praksis, hvor den praktiske kamp og de erfaringer den bringer har første 

rang, mens teorien er et middel i denne kamps tjeneste.»58 Det sentrale var altså ikke å studere 

Marx og Lenin, men å anvende marxismen og leninismen i opplysningens tjeneste. 

Arbeidernes kamp mot undertrykkelse ble utkjempet i gatene, i fabrikkene og på folkemøtene, 
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ikke ved den enkeltes ensommes slit foran bøkene. Den kommunistiske ånd måtte vises ved 

handling.59  

Selv om Mot Dag for det meste besto av studenter, akademikere og intellektuelle, identifiserte 

de seg likevel som en del av den revolusjonære arbeiderbevegelse.60 Mot Dags strategi for å 

nå folket gikk gjennom deres egne medlemmer, og tanken var å forene de privilegerte 

akademikernes kunnskapsmessige ressurser med arbeiderbevegelsens revolusjonære kraft. Et 

ledd i denne strategien var at medlemmene skulle organisere egne akademiske foreninger 

utfra deres respektive faglige ekspertise. Karl Evang viste sin kommunistiske ånd bl.a. ved å 

opprette Socialistiske Lægers Forening i 1931. Foreningen arbeidet for å fremme en 

sosialistisk grunnholdning innenfor medisinen og bevisstgjøre legestanden og helsearbeidere 

på en sosialmedisinsk tankegang. Sosialmedisinsk tankegang var ikke allment kjent eller 

akseptert blant leger på denne tiden, og slik ble opprettelsen av foreningen et 

opplysningsprosjekt rettet mot legestanden for å lære dem å «tenke å føle socialt».61 

Foreningen arbeidet også for å få innflytelse innen politisk administrasjon, og foreningen var 

dermed en skjønn forening av teori og praksis, av medisin og politikk. Slik tok Evang sine 

politiske standpunkter med inn i det medisinske miljøet: Marxismen blandet seg med 

medisinen, det politiske engasjementet ble ett med det medisinske. Det var denne foreningen 

av Evangs medisinske og politiske engasjement, av hans teori og praksis, som var 

forutsetningen for at Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning så dagens lys i 1932. Mellom 

1930 og 1932 skrev Evang i en medisinsk spørsmål- og svarspalte for Arbeidermagasinet, og 

det var nå han ble klar over det store behovet som fantes for seksualopplysning: «Strømmen 

av spørsmål økte som en lavine og vanlige spørsmål om sunnhet og sykdom druknet i massen 

av de seksualproblemer som ble reist.»62 Mengden av spørsmål avslørte en rystende uvitenhet 

rundt alt som hadde med seksuallivet å gjøre. Det var ikke anledning til å besvare alle disse 

spørsmålene på den lille plassen som var tilgjengelig i spalten, men Evang hadde ikke 

samvittighet til å la brevene ligge ubesvart. Han forsøkte en tid å besvare dem privat, men 

måtte til slutt innse at prosjektet var praktisk umulig. Dermed ble Populært Tidsskrift for 

Seksuell Oplysning opprettet, og gitt ut på Mot Dags eget forlag, Fram Forlag. Frigjøring 

nødvendiggjorde opplysning, og frigjøringen av seksualiteten nødvendiggjorde 
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seksualopplysning. I mellomkrigstidens sterkt politiserte miljø ble striden om 

seksualopplysning også et politisk frigjøringsprosjekt, og selv anså Evang den seksuelle 

undertrykkelsen som en konsekvens av borgerskapets undertrykkelse.63   

Ifølge Berg har ikke Evangs ideologi og perspektiver blitt inngående fortolket innenfor og i 

forbindelse med den kulturradikale tradisjon.64 Jeg har nå vist at, og hvordan, både den 

kulturradikale tradisjon og dens andre generasjons fokus på Marx og Freud la fundamentale 

forutsetninger for Evangs engasjement for seksualopplysning. Fundamentale forutsetninger 

var også det grunnlaget hygienefaget la for utviklingen av mellomkrigstidens sosialmedisin, 

og ikke minst la organisasjonen Mot Dag grunnlaget for Evangs politiske holdninger. 

Kulturkampene i 1880- og 1890-årene er både direkte og tematisk beslektet med 

mellomkrigstidens kulturkamp, moraldebatt og strid om seksuell frigjørelse, gjennom den 

urokkelige troen på opplysningens og vitenskapens frigjørende kraft. Alle disse faktorer var 

forutsetninger for Evangs ideologi, og også for hans praksis – og med den opprettelsen av 

Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning. Dermed kan utgivelsen av tidsskriftet betraktes 

som en praktisk realisering av mellomkrigstidens og Mot Dags kulturradikale prosjekt, samt 

sees i sammenheng med Evangs sosialmedisinske ideologi. Nå som Evangs historiske, faglige 

og politiske kontekst er på plass, kan analysen av Evangs onani-ontologi og dens grunnlag 

begynne.  
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5 Karl Evangs onani-ontologi 

Ontologi (fra gresk, onto-, «å være», og -logia, «læren om») er studiet av det som eksisterer, 

av de eksisterende tingenes vesen og egenskaper, og inkluderer gjerne å ordne disse tingene i 

et værenshierarki. Ontologi dreier seg altså om hvordan man oppfatter og kategoriserer 

virkeligheten – om virkelighetsforståelse. Karl Evangs ontologiske forståelse av onanien er 

sentralt for denne analysen fordi den utgjør grunnlaget for Evangs uttalelser om onani i sin 

artikkel i det første nummeret av Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning. Hans ontologi 

forklarer hans syn på onani, som i samtiden var radikalt – oppfattet som progressivt av noen, 

som provoserende av andre. I det som følger vil jeg undersøke Karl Evangs onani-ontologi: 

Hva mener han at det vil si å bedrive onani? Mener Evang at seksualiteten og uttrykket den 

får i onanien er medfødt eller tillært? Er seksualiteten verdifull i seg selv, eller eksisterer 

kjønnslivet kun for forplantningens del? Mener Evang at onanien har selvstendig egenverdi, 

eller har den en oppgave – er onanien instrumentell? Dersom Evang mener at onanien har 

selvstendig verdi, hva ligger i så fall dens verdi i, og er onanien da likeverdig med samleie 

mellom mann og kvinne? Og hva grunner egentlig Evangs onani-ontologi i? All forståelse er 

relasjonell: Man forstår de eksisterende ting, deres vesen og deres egenskaper, altså hva noe 

er, ved å skille dem fra hva de ikke er. Virkelighetsforståelse og ontologi handler om å velge 

bort de deler av virkeligheten man mener ikke er reelle, og derfor kan man finne Evangs 

onani-ontologi ved å lete etter de forståelser av onanien som han avviser: Som en skulptur blir 

Evangs virkelighetsforståelse tydelig først når de forståelser av onanien som ikke 

sammenfaller med hans egen, blir meislet vekk. 

5.1 Kamp om definisjonsmakt: Onani eller 

“selvtilfredsstillelse”? 

Språket er ikke en direkte avspeiling av virkeligheten, tvert imot: Ordene vi bruker for å 

beskrive virkeligheten former hvordan vi oppfatter virkeligheten. En viktig del av diskursiv 

kamp handler om hvem som skal ha definisjonsmakt over forskjellige ord og begreper, og å 

definere har nær sammenheng med ontologi. Når man definerer noe bestemmer man hva noe 

er, og hvordan dette skal forstås: Slik former man virkeligheten. En grunnleggende øvelse i 

definisjonskunsten er å bestemme hva noe er ved å differensiere det fra hva det ikke er. Karl 

Evang tar del i denne øvelsen når han i sin artikkel tilbyr sin definisjon av onani: «Onani kan 
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best oversettes med ‘selvtilfredsstillelse’.»65 Hva kan begrunnelsen for denne oversettelsen 

være? Var han av den oppfatning at hans publikum ikke ville forstå betydningen av ordet 

«onani»? Karl Evangs sosialmedisinske engasjement var hovedsakelig rettet mot bedring av 

arbeiderklassens kår, og Populært Tidsskrift var opplysning rettet mot de store massene, ikke 

mot den universitetsutdannede eliten. Evang skrev for «folket». At han ga artikkelen sin 

tittelen «Onani» tyder dermed på at Evang stolte på at hans tiltenkte publikum ville forstå hva 

ordet betydde, hva artikkelen hans dreiet seg om – og at «onani» etter all sannsynlighet ikke 

var et fremmedord i 1930-tallets Norge. At Evang oversetter ordet «onani» er derfor 

påfallende: Hvorfor ser han behov for denne tilsynelatende overflødige oversettelsen? 

Behovet grunner ikke i et ønske om å drive en språklig folkeopplysning, men i et ønske om å 

uttrykke avstand til ordets opprinnelse: Ordet «onani» stammer fra den bibelske figuren Onan 

beskrevet i Det gamle testamentet, og har religiøse konnotasjoner Evang åpenbart ønsker å 

unngå, og et meningsinnhold han åpenbart ønsker å ta avstand fra. Han skriver: «Navnet 

onani skriver sig, forøvrig ved en misforståelse, fra den Onan som omtales i det gamle 

testamente (1. Mos. 38, 8–9).»66 Hva mener Evang misforståelsen består i? Fortellingen om 

Onan dreier seg om en mann som i tråd med en gammeljødisk skikk skulle ekte sin avdøde 

brors hustru og befrukte henne i sin brors sted. Etter skikken skulle barnet få navn etter den 

avdøde, ikke etter sin biologiske far – barnet ville, etter skikken, altså aldri helt tilhøre Onan. 

Under samleiet trekker han penis ut av svigerinnen før han får sædutløsning, han «hopper av i 

svingen» så å si, med det resultat at enka forble ubefruktet: «Det er denne plikt Onan undrar 

sig, ved under samleiet å la sin sed ‘falde på jorden’.»67 Hendelsen beskrevet i Det gamle 

testamentets fortelling om Onan dreier seg om et avbrutt samleie, skriver Evang; «på latin 

coitus interruptus»,68 ikke om en mann som bedrev det Evang definerer som onani, altså 

«selvtilfredsstillelse». Evang påpeker her en meningsforskyvning i Bibelen, der onani forstås 

som, eller likestilles med, all seksuell aktivitet som ikke tjener forplantningen – en forståelse 

som han mener «… har intet å gjøre med det som vi nu forstår ved onani.»69 Samleiet mellom 

Onan og hans brors enke var ikke (re)produktivt, men virkelig onani var det likevel ikke, 

mener Evang. Dessuten mener Evang at kristendommen knytter onani til noe negativt – til en 
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syndig aktivitet – og at det synden egentlig består i, er å bedrive enhver form for seksuell 

aktivitet der man lar sin «sed falle til bakken», der nytelsen prioriteres over reproduksjonen:  

Kristendommen har tatt i arv fra de gamle jøder påbudet om å ‘være mangfoldige og opfylle jorden’, derfor 

opfattes også enhver kjønnsnydelse som ikke tjener forplantningen, som synd. Seksuell nydelse som ikke tar 

sikte på å sette avkom i verden, er ifølge kristendommen mot guds vilje.70  

Evangs behov for å oversette, og ved oversettelsen definere hva han mener onani egentlig er, 

er nå tydelig for oss. Onans synd slik den beskrives i Det gamle testamentet er ikke det Evang 

mener med «selvtilfredsstillelse», og han mener at den den kristne ontologiske forståelsen av 

onani kan forstås som mer generelt å simpelthen å bedrive seksuell aktivitet uten å ha 

intensjon om reproduksjon. Han tilbyr derfor sin egen oversettelse og definisjon av onani som 

mangler de negative og religiøse konnotasjonene, og som gjør hans ontologiske forståelse av 

onanien krystallklar: det beskrivende, kliniske og mer verdinøytrale begrepet 

«selvtilfredsstillelse».  

Ordet «onani» og dets gammeljødiske opprinnelse utgjør ikke alene Karl Evangs behov for å 

tilby sin mer moralsk nøytrale definisjon. Han tar avstand fra en rekke andre begreper, som 

ifølge ham er de vanligste og mest brukte betegnelsene for onani i hans samtid – samtlige 

ladet med negativ betydning:  

Ut fra dette foreldede syn og disse moralske synsmåter springer også de betegnelser man oftest møter for 

onani: ‘selvbesmittelse’ (fra den tid man trodde at veneriske sykdommer kunde fremkalles av onani), 

masturbasjon (av det latinske manus, hånd, og stuprare, skjende, fra den tid man bare regnet onani med 

hånden som egentlig onani), ‘ungdomssynd’, ‘den hemmelige ungdomslast’ o. s. v., o. s. v.71  

Slik som med ordet «onani» ser vi at Evang også her tar avstand fra begreper som er basert i 

en kristen-moralsk tenkning («ungdomssynd», «ungdomslast»). Evang nevner også 

«selvbesmittelse», en betegnelse for onani som ikke er knyttet til religion. Ordet stammer fra 

den tid man trodde veneriske sykdommer kunne fremkalles av onani, skriver Evang, og er 

dermed knyttet til tenkning rundt helse, sykdom og smitte. «Selvbesmittelse» har sin 

opprinnelse i den medisinske disiplin, og mer spesifikt i hygienefaget og sanitærbevegelsen. 

De var sterkt medvirkende til forestillingen om det var en sammenheng mellom det rene og 

det sunne, og mellom det urene og det usunne. Denne forestillingen strider mot Evangs 

forståelse av helse og sykdom. Sosialmedisineren Evang tar avstand fra og et oppgjør med 

denne tanken, og dermed også med hygienefaget – sosialmedisinens faglige forløper. Ordene 
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«onani» og «naturlig» forekommer i sammenheng med hverandre elleve ganger i Evangs 

artikkel som teller 28 sider, og hans budskap er i korte trekk at det er ikke naturen som gjør 

onani problematisk, men de negative holdninger til den som finnes i samfunnet: Onani-

ubehaget skapes av kulturen, ikke av naturen. Evang kobler det naturlige med det normale og 

det sunne, og det unaturlige med det unormale og det usunne. Også ordet «masturbasjon» tar 

Evang avstand fra, på grunnlag av at han mener at selvtilfredsstillelse ikke er begrenset til 

bruk av hendene for å stimulere kjønnsorganene. Onani er så mangt, mener Evang, og kan 

utøves på mange forskjellige måter: «(…) ved irritasjon av kjønnsorganene med hendene, ved 

muskelbevegelser, ved hjelp av ytre gjenstander, ved rytmiske kropsbevegelser o. s. v. og 

også ved fantasiens hjelp alene.»72 Disse negative betegnelsene for onani som Evang lister 

opp er også med på å forklare hvorfor han så behov for å tilby sin egen oversettelse og 

definisjon av ordet «onani». Det er altså ikke bare religiøse begreper Evang tar avstand fra, 

men også de som er basert i foreldet medisin, eller de han mener beskriver onanien 

mangelfullt. Felles for alle betegnelser for onani Evang avviser er at de er ladet med negativ 

betydning, enten det gjelder smitte, sykdom eller synd, og han oppfatter dem som utdaterte, 

feilaktige og skambringende. 

Ved å definere onani som «selvtilfredsstillelse» har Karl Evang differensiert sin onani-

ontologi fra alle betegnelser for onani som bærer preg av metafysisk tenkning og 

religionsorientert seksualmoral og fra de uttrykk basert i det han oppfatter som utdaterte 

medisinske forestillinger. Hva Evang ikke forstår onani som er klart, men hva er fundamentet 

for Evangs ontologiske forståelse av onanien? Evang redegjør for sitt ontologiske grunnlag 

allerede i artikkelens første setning: «Onanispørsmålet kan bare forståes helt ut når man også 

kjenner de andre hovedtrekk i det menneskelige kjønnsliv og dets utvikling.»73 For å fullt ut 

forstå «onanispørsmålet» må man ifølge Evang ta utgangspunkt i selve mennesket og dets 

utvikling – ikke i Gud, i metafysikkens ontologi, eller i kristendommens fortellinger om 

seksuell moral og umoral. Dermed er Evangs ontologiske forståelse av onanien fundert i 

vitenskapen, og han forstår «selvtilfredsstillelse» ut fra et naturvitenskapelig og medisinsk 

perspektiv.  
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5.2 Onanisten: født sånn eller blitt sånn? 

Vi har nå fått svar på hva Karl Evangs onani-ontologi er fundert i (naturvitenskapen og 

medisinen), og hvilke onani-ontologier han tar avstand fra (alle seksualfiendtlige, 

metafysiske, samt utdatert medisin). I det som følger vil jeg undersøke følgende spørsmål: 

Mener Evang at seksualiteten og det uttrykk den får i onanien er medfødt eller tillært? Svaret 

finnes i det Evang skriver om barnets seksualitet og onani. Som når Evang oversatte «onani» 

til det mer verdinøytrale «selvtilfredsstillelse», ser vi også at når Evang skriver om barnets 

onani at han tar avstand fra kristendommens ontologiske forståelse av onanien ved å dissekere 

og avvise ord, uttrykk og begreper knyttet til seksualitet som religionen og metafysikken har 

lagt beslag på og gjort til dagligdags språk: «De fleste voksne har vennet sig til å tro at barnet 

er uten kjønnsliv. Uttrykk som ‘det uskyldige barn’, ‘det uberørte barn’, vidner om denne 

opfatning.»74 Denne oppfatningen er feilaktig, skriver Evang, men hvorfor mener han at 

uttrykk som beskriver barnet som «uskyldig» vitner om denne feiltagelsen? Svaret er todelt. 

For det første har ordet «uskyldig» religiøse konnotasjoner og hinter trolig til en kristen 

forståelse av seksualitet, hvor seksualitet forstås som noe negativt. Uttrykket «det uskyldige 

barn» innebærer en idé om at barnet er uskyldig fordi det mangler seksualitet og viten om 

seksualitet, mens det å være i besittelse av, og ha viten om, seksualitet dermed er det motsatte 

av uskyldig: det er skyld, det er syndig. For det andre uttrykker «det uskyldige barn» en idé 

om at seksualitet er noe som kommer til senere i livet, ikke noe som er medfødt. Det Evang 

oppfatter som den kristne forståelsen av seksualitet, er at den ikke er medfødt, men noe som 

kommer til senere, og også denne tanken strider med Evangs ontologiske oppfatning av 

seksualitet. Barn er slett ikke seksuelt «uskyldige», mener Evang, ifølge ham er den seksuelle 

impuls tilstede i mennesket fra spedbarnsalderen av, ja til og med tilstede allerede før det er 

født: «Sugning på en finger, på stortåen eller på en annen gjenstand ser man jo også ofte, ja 

selv barn som kommer til verden ved keisersnitt (operativ åpning av livmoren) kan man finne 

sugende på fingeren.»75 Evangs forståelse av spedbarnets sutting som onani har sammenheng 

med hvorfor han avviste ordet «masturbasjon». Onani kan gjøres på mange måter foruten å 

bruke hendene for å stimulere genitaliene, og fordi barnet ikke er kjønnsmodent vil ikke 

organene som tjener forplantningen nødvendigvis være sentrale i barnets masturbatoriske 

ytringer. Selvtilfredsstillelse hos barn er ofte rettet mot andre erogene soner på kroppen, som 

for eksempel på leppene og munnen. Evang mener at spedbarnets sutting er et uttrykk for at 
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den seksuelle impuls er tilstede allerede før barnet er ute av mors mage, dermed må 

seksualitet være et medfødt instinkt, og kan umulig være noe som utvikles senere i livet, være 

tillært eller resultat av noen form for utvendig påvirkning. Vi er alle onanister, mener Evang, 

det er slik vi er født. 

Den feilaktige forestillingen om at barn mangler seksualitet kommer av at voksne tenderer å 

forveksle kjønnsliv med forplantningsevne, skriver Evang. Nettopp fordi barn ennå ikke er 

kjønnsmodne og forplantningsdyktige, vil deres seksualitet ha andre uttrykk enn hos voksne 

mennesker, og at det er typisk for barn at de uttrykker sin seksualitet på egen kropp. Selv om 

seksualdriften hos barn er annerledes enn hos voksne, betyr ikke det at barneonanien er et 

mindreverdig uttrykk for seksualitet, skriver Evang, de forskjellige uttrykksformer i 

barneårene kommer av driften er under utvikling: «(…) onanien i barnealderen og også i den 

første ungdomstid er et naturlig uttrykk for det menneskelige kjønnsliv på disse alderstrinn. 

Denne onani er derfor helt likeverdig med andre utslag av menneskelig seksualliv (…)».76 

Seksualiteten og dens forskjellige uttrykk gjennom menneskets utvikling fra barn til ungdom, 

og fra ungdom til voksen, er i Evangs perspektiv alle fullstendig naturlige, 

allmennmenneskelige, og utgjør en grunnleggende del av det å være menneske. Ifølge Evang 

er derfor barneonanien: «(…) et naturlig uttrykk for det som er den ledende drivkraft i ethvert 

menneske: søken efter det som er godt og behagelig, det som skaffer nydelse og hvile.»77 

Seksualytringene er til og med kanskje noe av det som gjør mennesker til mennesker, for 

ifølge Evang finnes det nemlig: «… en nær sammenheng mellem kjønnslivet og utfoldelse av 

menneskets livskraft i det hele (…)».78 Evang er opptatt av å likestille barnets onani med 

andre utslag av menneskets seksualliv nettopp på grunn av sammenhengen han ser mellom 

kjønnslivet og menneskets livskraft – han oppfatter seksualitet som en essensiell del av 

mennesket. Å betrakte kjønnsliv som ensbetydende med forplantningsevne strider mot 

Evangs ontologiske forståelse av seksualitet. Ifølge ham dreier kjønnslivet og seksualiteten 

seg om så mye mer enn å være forplantningsdyktig:  
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(…) kjønnslivet er langt mer omfattende enn evnen til å kunne forplante slekten. Kjønnslivet omfatter det 

hele kjærlighetsliv, evnen til å være bunnet av, til å føle sympati med og elske andre personer, og også evnen 

til å opnå den særlige art av velbehag og lyst som er forbunnet med utøvelsen av kjønnslivets funksjoner. 

Ingen som med våkne øine betrakter et barn, selv et spedbarn, vil være i tvil om at i denne forstand har barnet 

et vel utviklet kjønnsliv.79  

For Evang eksisterer ikke kjønnslivet kun for forplantningens del, seksualiteten er del av det 

hele kjærlighetsliv, og har derfor en egenverdi – uavhengig av reproduksjon. Evangs iherdige 

insistering på at seksualitetens verdi er uavhengig av forplantningen, skyldes hans evige 

opposisjon til det han oppfatter som den gammeljødiske ontologiske oppfatningen av 

seksualitet som beskrives i fortellingen om Onan i Det gamle testamentet, og behov for å 

distansere seg fra den. Ifølge Evang dreier onani og seksualitet seg slett ikke bare om 

forplantning slik den kristne tro forfekter, men om noe langt dypere: om evnen til å elske, til å 

føle for og med andre mennesker – kjærlighetslivet og alt det inkluderer handler om selve det 

å være et menneske. Derfor kan det å betrakte barn som seksuelt «uskyldige» forstås som en 

fornektelse av deres stadig voksende evne til å uttrykke kjærlighet, kanskje til og med som en 

nektelse av å innrømme barnets naturgitte menneskelighet.  

Evang mener at den sammenhengen seksualiteten har med nytelse og kjærlighet er minst like 

viktig som seksualiteten er for forplantningen. Evangs opposisjon til tanken om at 

reproduksjon er seksualitetens eneste verdi kan med fordel ses i sammenheng med de 

praktiske konsekvenser denne tenkningen hadde i hans legevirksomhet. I taler og i debatter 

støttet han høylytt kvinners rett til prevensjonsmidler og til selvbestemt svangerskapsavbrudd. 

Han deltok aktivt i debatten om revidering av abortforskriften, og skrev flere artikler der han 

forsvarte abort, som for eksempel: «En ny ‘Folkesykdom’» i tidsskriftet for medisinstudenter, 

Æsculap,80 «Loven om fosterfordrivelse» i Folkehelseforeningens Tidsskrift,81 og «Abortus 

provocatus», som ble trykket i Arbeidernes leksikon.82 Han skrev også boka 

Fødselsregulering. Dens berettigelse og dens praktiske gjennemførelse som ble gitt ut på 

Fram Forlag, Mot Dags eget forlag.83 Abort var også et tema i flere artikler i senere nummer 

av Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning. Evangs abortengasjement var så sterkt at han i 

strid med loven, og med stor personlig risiko, utførte illegale aborter på sitt legekontor i 
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80 Evang, Karl. «En ny ‘Folkesykdom’». I Æsculap 8, nr. 4 (1927): 34-42.  
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Storgata.84 Evang betraktet altså reproduksjonen mer som en praktisk konsekvens av 

kjønnslivet, en konsekvens som for ham slett ikke utgjorde kjønnslivets hele og eneste verdi.  

5.3 Onaniens verdi: Hva ligger den i? 

Som jeg nevnte i innledningen til dette kapittelet handler ontologi om læren om det som 

eksisterer, altså læren om virkeligheten. Ontologi dreier seg også om å sortere det som 

eksisterer i en hierarkisk værensorden. Til nå har vi har sett at Evang mener at selv om barnets 

onani ikke tjener forplantningen, er den like verdifull som alle andre seksuelle uttrykk fordi 

kjønnslivet i Evangs perspektiv favner over langt mer enn reproduksjon: Seksualitet 

inkluderer det hele kjærlighetsliv, som for Evang betyr evnen til å føle seg bundet til, og ha 

sympati og kjærlighet for andre mennesker – det er altså båndene man knytter til andre 

mennesker som gir seksualiteten verdi i seg selv. Kjønnslivets verdi ligger i de kjærlige 

båndene man knytter til andre mennesker, men kan onanien – den tilfredsstillelse man kun gir 

til seg selv, og som utføres i ensomhet – sies å knytte slike bånd? Hvis onanien er verdifull i 

seg selv, hva ligger den verdien i så fall i? I sin artikkel advarer Evang foreldre mot å straffe 

barn som onanerer, eller å plante i dem forestillinger om at kjønnsorganene er mindreverdige 

og urene deler av kroppen:  

De fleste seksualforskere er enige om at mødre her kan gjøre megen skade, idet de hevder at denne 

barneonani har den viktige opgave nettop å henlede barnets interesse på de egentlige kjønnsorganer, og 

derved forberede disse organers senere ledende rolle som organer for kjønnstilfredsstillelse.85  

Barnets onani har en oppgave, skriver Evang, og det er å forberede barn på sine videre liv 

som voksne, seksuelt modne mennesker. Selv om barnets onani er likeverdig med alle andre 

utslag av det menneskelige seksualliv, mener altså Evang samtidig at barneonaniens verdi 

ligger i det at den er instrumentell: Den er et viktig ledd i kjønnslivets utvikling. Evangs 

ontologiske forståelse av onanien er at dens forskjellige uttrykksformer i barneårene kommer 

av at seksualdriften er under utvikling – onanien er et uttrykk for uferdig eller umoden 

seksualitet. Vi ser her at Evangs uttalelser er motstridende: På den ene side mener han at 

barneonanien er like verdifull som andre utslag av seksualitet, på den andre side ser vi at han 

likevel vurderer onanien som mindreverdig i forhold til det ferdigutviklede og voksne 

kjønnsliv som deles med et annet individ. Evangs nedvurdering av onanien blir særlig åpenbar 

                                                 
84 Nordby, Karl Evang: En biografi, 64. 
85 Evang, «Onani», 34.  



28 

 

når han trøster foreldre som engster seg over sine barns onani: «I sin tid vil så onanien 

naturlig avløses av det næste trinn i kjønnslivets utvikling: det voksne menneskes kjønnslige 

samliv med et individ av det annet kjønn.»86 Når Evang her uttrykker at foreldre ikke skal 

uroe seg over onanien fordi den vil forsvinne av seg selv, sier han implisitt at det naturlige er 

at den bør forsvinne til fordel for andre former – mer modne former – for seksualitet. Det er 

altså nettopp fordi onanien vil erstattes av seksuelle uttrykk som involverer et annet menneske 

at foreldre ikke trenger uroe seg for den: Onanien er noe barnet vil, og bør, vokse ifra – det er 

den naturlige utvikling – implisitt er det unaturlig dersom man ikke vokser ifra sin onani. 

Evangs nedvurdering av onanien er interessant fordi den avslører en tilsynelatende 

selvmotsigelse i hans resonnement. Tross Evangs snakk om onaniens naturlighet, 

instrumentelle nødvendighet i kjønnsutviklingen og dens manglende skadepotensiale, tilbyr 

han likevel metoder til foreldre som ønsker å hindre den: «Synes man ellers at onanien tar 

overhånd, må man hvis man vil motarbeide den, bruke positive fremgangsmåter: skaffe barnet 

adspredelse som det fornøier sig bedre med, la det være sammen med andre barn o.s.v.»87 

Men dersom Evang mener at onani er fysisk uskadelig, hva er da problemet med at barnet 

onanerer «for mye»? Hvorfor underholder han ideen om at barnet kan overtas av onani? 

Evang skriver videre at:  

Onani kan selvfølgelig overdrives som også kjønnslig samliv mellem mann og kvinne kan overdrives. Ved f. 

eks. i lang tid å foretas flere ganger daglig. Det kommer i begge tilfelle undertiden, men slett ikke alltid, en 

forbigående irritasjonstilstand i kjønnsorganene, slapphet og uoplagthet, men dette forsvinner så snart 

onanien eller kjønnslivet ellers reguleres.88  

De fysiske symptomer ved «overdreven» onani eller samleie er ifølge Evang både 

forbigående og ufarlige, men symptomene utgjør likevel en medisinsk begrunnelse for 

regulering av kjønnslivet. Vi ser at når Evang vil berolige ungdom som sliter med onani-angst 

bruker han samme retorikk som da han trøstet bekymrede småbarnsforeldre: 

Ser man derimot ganske nøkternt og saklig på sin egen onani, viser erfaring at overdrivelse meget lettere 

undgåes. Forstår den unge, helt ut, med hele sitt sinn, hvad onanien egentlig er, vil hans herredømme over 

den bli fullstendig og den reguleres ned til en erstatningsonani og nødhjelpsonani som ikke gir noen skrupler. 

Han innser på den ene side at onanien ikke er noen last eller synd, på den annen side at den ikke er 

kjønnslivets endelige form, men et overgangstrinn.89 
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Også her grunner Evangs trøst i at onanien er et overgangstrinn og at den vil forsvinne, for 

den er ikke kjønnslivets endelige form. Igjen ser vi at Evang mener at onanien kan overdrives, 

at overdrivelsen bør unngås – man bør ha herredømme over sin onani. Vi ser her et ideal om 

selvkontroll, en moralsk begrunnelse for regulering av onanien. Denne kontrollen oppnås bare 

ved å innrømme onaniens mindreverdighet, at den er en erstatning for et «normalt» kjønnsliv, 

en nødhjelp – en fattig trøst. Evang demoniserer ikke onanien, den er hverken en last eller 

synd, insisterer han, samtidig som han beskriver den som noe en kan og bør overvinne.90  

Alt som tilhørte seksualitetens rike var sterkt tabulagt i mellomkrigstiden, men onani var 

særlig sett ned på, særlig advart mot – og i samtiden var Evangs syn på onani svært 

progressivt. Likevel finnes det et ideal om selvkontroll i Evangs uttalelser om onani. Er det 

slik at Evang, tross hans kulturradikale opposisjon mot borgerskapets kristne seksualmoral, 

kanskje ikke helt hadde befridd seg fra denne metafysisk-moralske tenkningen rundt 

seksualitet, som jo var så sterkt tilstede i samfunnet? Når Evang skrev om seksuelle spørsmål 

virker det som om han var primært opptatt av å kjempe mot undertrykkelse og fordommer, 

skriver Trond Nordby. På den ene siden snakket Evang høyt om «massenes livsutfoldelse» og 

om den «naturlige frihet», men på den andre siden var han motstander av det han kalte 

«seksuell overopphetning». Evang tok avstand fra det han kalte hedonisme, og Nordby skriver 

at: «Alt tyder på at Evang selv – bakenfor den rasjonelle fasaden – hadde en dypt puritansk 

legning.»91 Vi husker at Evang skrev at onanien i kristendommens perspektiv var en synd 

fordi den ikke tjente reproduksjonen. Denne tanken er i nyere tid blitt utviklet videre av 

forfatteren Thomas W. Laqueur i sin bok Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation fra 

2003. Laqueur skriver at nedvurderingen av onani ikke bare kom av den ikke var 

(re)produktiv, men også av at den ble utført alene, i ensomhet, og dermed bare tjente en selv. 

Derfor ble den oppfattet som grovt egoistisk og selvsentrert, og ble selve symbolet på 

manglende selvkontroll, tøylesløs drift og uhemmet instinkt.92 Forplantningen var ikke så 

viktig for Evang; han fremhever derimot kjønnslivets verdi for kjærligheten, og han 

understreker at seksualitet kan forstås som evnen til, og betraktes som et uttrykk for, å elske 

andre mennesker. Kjønnslivets verdi ligger i at det er et uttrykk for kjærlighet – kjærlighet til 

et annet menneske, ikke til seg selv. Dette altruistiske synet på seksualitet kan kanskje 
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forklare Evangs oppfordring til å regulere onanien, og hans ideal om at «selvtilfredsstillelsen» 

bør være underlagt selvkontroll. 

I Evangs perspektiv er onani noe som tilhører to spesifikke faser i menneskets liv: «Onanien 

er å betrakte som et naturlig og nødvendig overgangsledd i kjønnslivets utviklingsprosess, 

med en periode i barneårene, og en i ungdomsårene.»93 I barne- og ungdomsårene er onani 

naturlig fordi dens instrumentelle verdi eksisterer i kraft av å være et «overgangsledd» i 

kjønnslivets utvikling, en utvikling som skal kulminere i den eneste form for kjønnsliv Evang 

anser som «fullverdig»: et romantisk forhold til et individ av motsatt kjønn. Evang mener at 

seksualitet er verdifullt uavhengig av reproduksjonen, og at den verdien ligger i evnen til å 

føle seg bundet til, føle kjærlighet for, og sympati med et annet menneske. Barnets og 

ungdommens innadvendte og selvsentrerte seksualytringer er naturlige og normale fordi de vil 

utvikle seg til evnen til å kunne uttrykke fysisk kjærlighet på et annet individ, en utadvendt og 

sosial type kjærlighet. Hvordan forholder det seg så med det voksne menneskets onani? Om 

onani hos barn er verdifull fordi den er et nødvendig «overgangsledd» til et fullverdig 

kjønnsliv, hvordan vurderer Evang onani dersom den forekommer hos et voksent menneske 

hvis kjønnsliv er ferdig utviklet? Evang omtalte perioden med onani i puberteten som 

«erstatningsonani» og «nødhjelpsonani», og de samme begrepene bruker han om det voksne 

menneskets onani. Heller ikke voksne menneskers onani er skadelig eller syndig, men den er 

mindreverdig i forhold til et seksuelt forhold mellom to individer av motsatt kjønn. Mens 

Evang mener at barnets onani er like verdifull som alle andre seksuelle uttrykk, er altså 

voksne menneskers onani på ingen måte likeverdig: Den seksualitet som den voksne nyter i 

ensomhet vil bare etterlate et sårt savn og en lengsel etter det «fullverdige» kjønnslivet. 

Ungdommens onaniperiode kan forlenges inn i voksen alder på en ugunstig måte, skriver 

Evang, og at: «Derfor er også det riktige program i samfundsmessig målestokk å avkorte den 

overgangstid hvor man onanerer, til den naturlige lengde.»94 Onaniens «naturlige» lengde er 

begrenset til barneårene og puberteten, mener Evang, og at det er da den skal utøves (men 

reguleres og ikke overdrives!). Underteksten er at å onanere som voksen er unaturlig. Hva 

kommer Evangs nedvurdering av voksenonanien av? Evang forstår onani i lys av menneskets 

utvikling, og barnets og ungdommens onani er verdifull fordi den er et ledd i denne 

utviklingen. Når barne- og ungdomsårene er over er ikke onanien lenger et ledd i en utvikling, 

den mister sin instrumentelle verdi. Evangs utviklingsbegrep er dermed sentralt for hans 
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forståelse av onanien, og dette utviklingsbegrepet forklarer også hvorfor han mener at onani 

er naturlig og normalt – men bare om den begrenses til visse perioder av livet. Når 

utviklingen av kjønnslivet har nådd sitt mål, og individet er modent og i stand til å uttrykke 

seksualitet på en utadvendt måte, vil en tilbakevending til de seksuelle uttrykk som er typiske 

for uferdig utvikling, være «unaturlig». Hvor har Evang dette utviklingsbegrepet fra? 

5.4 Karl Evangs freudianske utviklingsbegrep 

Onanien kan bare forståes i lys av kjønnslivets utvikling, skriver Evang. Dermed er hans 

forståelse av onani tett knyttet til hans utviklingsbegrep. Evangs forståelse av kjønnslivets 

utvikling sammenfaller fullstendig med Sigmund Freud beskrivelse av seksualiteten i Drei 

Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), eller Seksualteorien på norsk. Dermed er Evangs 

utviklingsbegrep freudiansk, og i dette ligger forklaringen på Evangs noe ambivalente forhold 

til, og motstridende utsagn om onani: normalt og naturlig i barne- og ungdomsårene på den 

ene side, på den andre side både unaturlig og ugunstig dersom onanien strekker seg inn i 

voksen alder. Skjønt Evang nevner verken Freud eller Seksualteorien i sin onani-artikkel, 

finnes det ingen tvil om den østerrikske legens relevans for tenkningen til den norske, da den 

er grundig dokumentert i flere kilder: Både i Trond Nordbys Karl Evang: En biografi,95 og i 

Siv Bergs Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet: en idéhistorisk fortelling om 

sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid 96 beskrives Freud som sentral for Evangs 

sosialmedisinske ideologi, og den viktige rolle Freuds tenkning spilte i Mot Dag og i det 

kulturradikale miljø i mellomkrigstiden blir fremhevet både i Leif Longums bok Drømmen 

om det frie mennesket. Norsk kulturradikalisme og mellomkrigstidens radikale trekløver: 

Hoel – Krog – Øverland,97 og i Trygve Bulls Mot Dag og Erling Falk.98 For å kunne forstå 

Karl Evangs utviklingsbegrep, hvordan det har relevans for hans onani-ontologi, og hvilken 

effekt hans utviklingsbegrep har på hans tenkning slik den fremstår i artikkelen, er det 

nødvendig å gjennomgå Sigmund Freuds teorier om seksualitetens utvikling slik han 

beskriver det i essayene i Seksualteorien. I det som følger vil jeg først beskrive de deler av 

Freuds teori om kjønnsutviklingen og onani i Seksualteorien som er relevante for den videre 

forståelse av Evangs utviklingsbegrep og hans ambivalens til onanien. Deretter vil jeg belyse 
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et utvalg av poenger i Evangs artikkel der Freuds tenkning er særlig tilstede. Til sist vil jeg 

vise hvordan det freudianske utviklingsbegrepet fører til Evangs uttalelser om at onani er 

naturlig i barndomsårene, men ugunstig i voksen alder.  

Freud mener at seksualdriften er et medfødt instinkt som utvikler seg gjennom barndommen 

og puberteten, og at driften har karakteristiske uttrykk tilhørende de forskjellige 

utviklingsfaser. I tidlig barndom er seksualytringene «pregenitale», skriver Freud: 

«Organisasjoner av seksuallivet, der genitalsonene ennå ikke har overtatt sin dominerende 

rolle, vil vi kalle pregenitale.»99 Ifølge Freud går barnet gjennom to faser med pregenitale 

seksualytringer før genitaliene får hovedrollen i barnets seksuelle uttrykk. Den første fasen 

kjennetegnes av spedbarnets sutting, gjerne på egne fingre og tær, og kommer ifølge Freud av 

at seksualvirksomheten ennå ikke er skilt fra næringsopptagelsen.100 Den andre fase av 

pregenitale seksualytringer er karakterisert av barnets fokus på endetarmen, området rundt og 

sin egen avføring.101 Freud skriver at tre egenskaper er vesentlige for de infantile, pregenitale 

seksualytringene: «Den oppstår støttet til en av de livsviktige legemsfunksjoner, den kjenner 

ennå ikke noe seksualobjekt, men er autoerotisk, og dens seksualmål står under herredømme 

av en erogen sone.»102 Begrepene seksualmål (den «handlingen som driften tilskynder»103) og 

seksualobjekt («den person som den kjønnslige tiltrekning utgår fra»104) er sentrale i Freuds 

forståelse av seksualitetens utvikling. Det pregenitale seksualmål er ikke rettet mot selve 

kjønnsorganene, men mot en erogen sone på en annen del av kroppen. Fordi barnet ennå ikke 

kjenner til noe seksualobjekt blir seksualdriften uttrykt på barnets egen kropp, og barnets 

seksualitet beskrives derfor som autoerotisk: «Kjønnsdriften er derfor, etter vår oppfatning, 

ikke retningsbestemt i barndommen, og til å begynne med mangler den et objekt, den er 

autoerotisk.»105 Ved pubertetens inntreden, når barnet blir kjønnsmodent, vil seksualmålet 

være de egentlige kjønnsorganer, og driften rettes mot et seksualobjekt: «Det nye 

seksualmålet består hos mannen i en utladning av kjønnsproduktene. (…) Seksualdriften 

stiller seg nå i forplantningens tjeneste. Den blir så å si altruistisk.»106 Med andre ord er de 

autoerotiske seksualytringer narsissistiske fordi de rettes mot individets egen kropp, mens den 
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ferdigutviklede seksualdriften som kjennetegnes av at genitaliene er seksualmålet og av at 

driften rettes mot en annen person, altså et seksualobjekt, er altruistiske. Freud skriver at 

seksuell perversjon alltid innebærer enten forskyvninger av de normale seksualmål og/eller 

seksualobjekt: «Perversjonene er enten a) anatomiske overskridelser av de kroppsregioner 

som er bestemt for den kjønnslige forening, eller b) dveling ved de intermediære forhold til 

seksualobjektet, som man normalt skal gå hurtig gjennom på veien til det endelige 

seksualmål.»107 Freud finner nær sammenheng mellom abnorm seksualitet, psykiske lidelser 

og de infantile seksualytringer. Alle former for seksuell perversjon har sine røtter i den 

infantile seksualitet, og fordi perversjon forstås som seksualytringer som enten innebærer en 

overskridelse av seksualmålet eller dveling ved et seksualobjekt som ikke er et annet 

menneske av det motsatte kjønn, kan altså de forskjellige varianter av perversitet observeres i 

spedbarnet. Dermed er alle typer abnorm seksualitet symptomer på individets regresjon 

tilbake til barndommen: «Alle de momenter som skader seksualutviklingen, viser sin virkning 

ved å fremkalle en regresjon, en tilbakevenden til en tidligere utviklingsfase»,108 og at: «Alle 

sykelige forstyrrelser i kjønnslivet kan med rette betraktes som utviklingshemninger.»109 

Freud mener altså at alle former for perversjon ligger naturlig i mennesket fordi perversjonene 

kommer til syne i barnets forskjellige onani-former, pregenitale, uten korrekt seksualmål og 

seksualobjekt. Grunnen til at enkelte utvikler en abnorm seksualitet er at de gjennomgår en 

regresjon til barndommens kjønnsliv, og regresjonen er en følge av påvirkning utenfra, enten 

det er fra samfunnet, fra kulturen, eller hendelser i deres barndom.  

Sigmund Freuds tenkning om onani og seksualitetens utvikling slik den beskrives i 

Seksualteorien er sterkt tilstede i Karl Evangs artikkel i Populært Tidsskrift og i hans 

utviklingsbegrep. Sigmund Freud var en pioner i forskningen på barns seksualitet, som 

tidligere hadde vært nærmest et ikke-tema i medisinen. Evang følger Freuds beskrivelse av 

fasene i kjønnslivets utvikling og fasenes karakteristiske uttrykk, trinn for trinn: Evang 

beskriver de samme fenomenene som Freud, bruker mange av de samme begrepene, og i 

enkelte passasjer har Evang sitert Freud nesten ordrett. Eksempler inkluderer, men er ikke 

begrenset til de følgende: Freud beskriver barnets onani som autoerotisk fordi det mangler et 

seksualobjekt og driften rettes mot individets egen kropp.110 Til sammenlikning skriver Evang 
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at: «(…) som vi senere skal se under behandling av barnets seksualitet, [er det] nettop en 

eiendommelighet ved barnet at det søker kjønnslig tilfredsstillelse på sitt eget legeme.»111 Vi 

så at Freud beskriver barnets sutting på fingre og tær og dets fiksering på endetarmsområdet 

som infantile, pregenitale seksualytringer. Freud beskriver disse fenomenene detaljert i 

essayet «Den infantile seksualitet»,112 suttingen under overskriften «Den infantile seksualitets 

ytringer»113 og fiksering på rektum under overskriften «De masturbatoriske 

seksualytringene».114 Evang beskriver også spedbarnets sutting som en seksualytring, og 

følger Freuds beskrivelse nesten ordrett: «(…) sugning og smatning med lebene, ofte 

forbundet med en samtidig gnidning av de egentlige kjønnsorganer, av øreflippen, brystet, 

eller en annen legemsdel med følsom hud.»115 Det samme gjelder når Evang beskriver den 

andre fase av de pregenitale seksualytringer hvor barnet fokuserer på endetarmsåpningen: 

«(…) barn i en bestemt periode har vist en alldeles påfallende interesse for sin egen 

vannlatning og avføring, enkelte barn går utvilsomt endog så langt at de med vilje 

tilbakeholder sin avføring for på den måten å skaffe sig en sterkere irritasjon når avføringen 

kommer.»116 At Evang tok avstand fra ordet «masturbasjon» på grunnlag av oppfatningen at 

onani omfatter mer enn bare det å bruke hendene for å stimulere kjønnsorganene, har altså 

sammenheng med den forståelsen av infantil, pregenital onani som kommer frem hos Freud. 

Dermed har Evangs utviklingsbegrep, forståelse av seksualitetens faser i barndommen og 

ungdommen vært en direkte påvirkning fra Freud. Et annet påfallende likhetstrekk mellom 

essayene i Freuds bok og Evangs artikkel, er oppbygningen: Evang har utformet sin artikkel 

nokså likt som Freud har bygget opp Seksualteorien. Freuds bok består av tre essays. Det 

første er titulert «De seksuelle abnormiteter»,117 hvor Freud tar for seg sine teorier om det han 

mener faller utenfor det normale seksualliv, altså perversjoner; det andre essayet heter «Den 

infantile seksualitet», hvor Freud tar for seg de seksuelle ytringer hos barn; og det tredje heter 

«Omformingene i puberteten».118 Freud skriver detaljert om seksualitetens utvikling gjennom 

barndommen og puberteten, mens voksne menneskers seksualitet kun vies oppmerksomhet i 

sammenheng med patologi, i essayet «De seksuelle abnormiteter». Den eneste beskrivelse hos 

Freud av voksne menneskers seksualitet er altså den hvor seksualiteten har abnorme uttrykk 
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og disse uttrykkene forståes som symptomer på en mental sykdomstilstand. Det samme 

gjelder til en viss grad gjelder for Evangs artikkel om onani. Evang beskriver fasene i barnets 

seksuelle utvikling og de forskjellige former for pregenital onani, deretter pubertetens 

seksuelle uttrykk, hvor begge livsfaser gjennomgås grundig og har fått sine respektive 

underoverskrifter; «Barnets onani»119 og «Ungdomsårenes onani».120 Intet underkapittel er i 

Evangs artikkel viet den voksnes onani, og i den grad voksne menneskers onani er beskrevet 

er det i sammenheng med farene ved å påføre barn skam for sin seksualitet: Det vil føre til 

mental lidelse hos voksne og inhabilitet til å delta i et «normalt» seksuelt samliv. Hos Evang 

som hos Freud omtales voksen onani og seksualitet bare i sammenheng med patologi. 

Eksemplene ovenfor utgjør bare et lite utvalg av likhetstrekk mellom Evangs artikkel og 

Seksualteorien, men de er tilstrekkelige for å underbygge påstanden om at Evangs forståelse 

av kjønnslivets utvikling i sin helhet er basert på Freud, og at det utviklingsbegrepet som 

ligger til grunn for Evangs forståelse av onani som naturlig i barndommen og unaturlig i 

voksen alder, er freudiansk.   

Karl Evangs forståelse av onani i voksen alder som «ugunstig» kommer dermed av hans 

freudianske utviklingsbegrep. Evang tar utgangspunkt i Freuds lære om barndommens 

autoerotiske seksualitet, og hans teori om at regresjon til barndommens seksuelle uttrykk er 

resultat av en utviklingshemming, som igjen er et tegn på mental sykdom. Dersom barnets 

seksualitet får utvikle seg uforstyrret, skal den voksnes seksualmål være genitaliene, og 

seksualobjektet være et annet menneske av det motsatte kjønn – autoerotikken skal avta med 

alderen. Evang betrakter onanien som et umodent seksuelt uttrykk, et uttrykk som tilhører 

barne- og ungdomsårene. Derfor forstår han det som at hvis barndommens autoerotikk og 

manglende seksualobjekt består i voksen alder, innebærer det en regresjon til barndommens 

seksualytringer, en utviklingshemming – et tegn på mental lidelse hos individet. Evang 

betrakter onanien som et uttrykk for umoden seksualitet, og når uttrykket for umoden 

seksualitet strekker seg inn i moden, voksen alder, anser Evang dette for «ugunstig» fordi det 

er et tegn på regresjon: Onani tilhører barne- og ungdomsårene, mens samleie med et individ 

av det motsatte kjønn tilhører den voksne alder. Freud skriver at regresjon og seksuelle 

perversjoner er en følge av forstyrrelser i miljøet; fra uheldig påvirkning fra samfunnet 

og/eller kulturen, eller traumatiske hendelser i barndommen. Siden Evang betrakter voksen-
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onanien som «unaturlig», kan han heller ikke mene at dens årsaker finnes i naturen. Hva 

oppfatter Evang som årsakene til den unaturlige voksen-onanien?  

5.5 “Mellem mennesket og naturen står kulturen”: 

Den langvarige onaniens årsaker  

Karl Evang finner årsakene til voksne menneskers «unaturlige» onani-aktivitet i samfunnet og 

i kulturen. Når kjønnsutviklingen ikke kulminerer i et normalt, utadvendt og altruistisk 

seksualliv, kommer det av bl.a. av samfunnets økonomiske innretning, mener Evang: 

Denne onaniperiode forlenges utvilsomt ofte på en ugunstig måte derved at det moderne samfund gjør 

giftemål i ung alder så vanskelig av økonomiske grunner (arbeidsløshet, lave lønninger, bolignød o.s.v.). I 

vårt land går jo f. eks. hele 10–15 år fra kjønnsmodningens inntreden til giftemål kan inngåes, en tid hvor de 

fleste har valget mellem onani eller kjønnslig samliv utenfor ekteskapet. Denne langvarige onani må her 

opfattes som ren nødhjelp, fremkalt av samfundsstrukturen selv.121  

Ifølge Evang er det altså den kapitalistiske samfunnsøkonomi som er skyld i voksen-onanien. 

Den kapitalistiske samfunnsstruktur gjør det vanskelig for folk å gifte seg, for selv om selve 

giftemålet er innen rekkevidde vil mangel på, og manglende kunnskap om, prevensjonsmidler 

utgjøre en økonomisk hindring: «Mange har råd til å gifte sig, men ikke råd til å få en raskt 

økende barneflokk akkurat de første årene»,122 skriver Evang i Fødselsregulering: dens 

berettigelse og dens praktiske gjennemførelse. I mellomkrigstiden var det mulig å kjøpe 

prevensjonsmidler, loven tillot salg av både kondomer og pessarer, men ifølge Evang var 

kunnskapen om dem og deres bruk blant befolkningen svært mangelfull: 

Selv i Oslo hvor man har grunn til å tro at de befruktningshindrende midler er mest utbredt, møter man stadig 

manglende kjennskap til dem (…) Uvidenhet, enkelterfaringer meddelt underhånden, husråd og uvederheftig 

reklame danner derfor ennu det grunnlag hvorpå de fleste bygger sin opfatning og sin praksis (…)123  

Derfor innebar samleie nesten alltid stor risiko for graviditet, og dersom man ikke hadde råd 

til å forsørge en familie, kunne man heller ikke gifte seg (med mindre man avsto fra seksuelt 

samvær med sin bedre halvdel). Dermed var onanien for mange den eneste formen for sex 

som ikke krevde kapital, og for mange resulterte pengemangelen i at de forble i et monogamt 

forhold til høyrehånda langt inn i gifteklar alder. Derfor mener Evang at: «De 

moralpredikanter som raser mot onanien, burde her heller sette sin kraft inn på å lette 
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ungdommenes adgang til tidlige ekteskap eller til verdige kjønnsforbindelser før 

ekteskapet.»124 Den kapitalistiske samfunnsøkonomi er ikke alene skyld i voksen-onanien, 

mener Evang: «Den forlengede onaniperiode som ofte strekker sig langt op i manndomsårene, 

er mer direkte å betrakte som forårsaket av de hindringer av økonomisk og moralsk art som 

det moderne samfund stiller op mot tidlige kjønnsforbindelser.»125 De moralske hindringene 

Evang sikter til, var normen om at sex kun skulle skje innenfor ekteskapets rammer. Dermed 

fungerer samfunnets økonomiske innretning og den kristne seksualmoralen sammen om å 

undertrykke folkets seksualitet, og forlenge den «naturlige» onaniperiode på «ugunstig» vis: 

Manglet man penger til å forsørge en barneflokk kunne man heller ikke gifte seg, og siden sex 

utenfor ekteskapet for mange var utelukket, ble onanien ens eneste alternativ for seksuelt 

utløp. Evang selv ser ingen problemer ved «tidlige kjønnsforbindelser», for hverken samliv 

eller samleie før ekteskapet: «(…) om unge mennesker oftere enn nu skulde leve sammen før 

ekteskapet, hvilken skade var så egentlig skjedd ved det? Det vilde i øket utstrekning bety 

samliv mellem likeverdige mennesker, i enighet og under ansvar (…)».126 I Evangs forståelse 

av årsakene til den langvarige onani ligger det altså to kritikker av samfunnet: Den 

økonomiske innretning som vanskeliggjør giftemål i ung alder, og den kristne/borgerlige 

seksualmoral som hindrer verdige kjønnsforbindelser utenfor ekteskapet. Kritikken av den 

kapitalistiske samfunnsøkonomi bør sees i sammenheng med hans marxistiske/sosialistiske 

ideologi og hans deltakelse i Mot Dag, og kritikken av kristen seksualmoral i sammenheng 

med hans plass i den kulturradikale tradisjon.  

Vi har sett at Karl Evangs opplysende artikkel om onani ikke bare rommer ren vitenskapelig 

opplysning: I hans tolkning av årsakene til den «unaturlige» langvarige onani finnes det også 

en skarp samfunns- og religionskritikk. Vi har også sett at Evang avviser og kritiserer 

bestemte begreper og uttrykk, som bl.a. «det uskyldige barn» og «selvbesmittelse» – til og 

med ordet «onani» ser Evang behov for å omdefinere til «selvtilfredsstillelse», for slik å 

markere sin avstand til ordets gammeltestamentlige røtter. Vi så også at grunnen til at Evang 

tar avstand fra disse uttrykkene, er at de knyttes til forståelser av onani som Evang ikke deler. 

Dermed kommer det frem andre forståelser, andre ontologier – andre virkelighetsoppfatninger 

– av onanien i artikkelen enn bare Evangs egen onani-forståelse. Han er i konflikt med disse 

andre måtene å forstå onanien på, og at han fremmer et bestemt syn på onanien fremfor et 
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annet, er åpenbart. Evangs artikkel rommer ikke bare hans egen diskurs, men også 

motstridende diskurser om onanien, og vi kan skimte en strid mellom forskjellige diskurser og 

de forskjellige måter å forstå onanien på – en kamp om hvilken betydning onanien skal ha, og 

hvem som skal ha makten til å definere onaniens meningsinnhold. Diskursteorien dreier seg 

om hvordan betydning konstrueres gjennom språket, og i dette kapittelet har jeg kartlagt 

hvordan Evang diskursivt konstruerer onaniens meningsinnhold. Diskursteorien dreier seg 

også om hvordan maktforhold virker for å skape en bestemt forståelse av virkeligheten, 

verden og språket, fremfor en annen, og det er dette jeg skal undersøke i neste kapittel: 

Hvordan foregår den diskursive striden om definisjonsmakt over onanien i Evangs artikkel? 

Hvordan utøver Evang makt for å fremme sin egen forståelse av onanien, fremfor en annen?  
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6 Kampen om betydningsdannelse 

I det som følger skal jeg analysere Karl Evangs onani-artikkel med fokus på antagonisme, 

altså undersøke konflikten mellom de forskjellige diskursene om hvordan onanien skulle 

forståes. Før jeg går løs på selve konfliktanalysen vil det være nødvendig å identifisere 

konfliktens aktører, altså de diskursene i kildeteksten som står i antagonistisk forhold til 

hverandre. Det gjøres ved å benytte utvalgte deler av begrepsapparatet til Laclau og Mouffe, 

og disse begrepene vil fungere som redskaper til å åpne kildeteksten opp for analyse. Jeg skal 

lokalisere noen bestemte, sentrale diskursanalytiske begreper i Evangs artikkel: Først skal jeg 

identifisere de to sentrale nodalpunktene som står i antagonistisk forhold til hverandre, og de 

ekvivalensbegrepene og differensbegrepene som fyller dem med mening. Jeg skal så 

identifisere mesterbetegnerne i Evangs artikkel, og i forbindelse med konstruksjonen av 

identitet og subjekt, vil jeg også diskutere diskursiv utelukkelse. Deretter skal jeg lokalisere 

de mytene som skapes i kildeteksten, og de ekvivalensbegrepene som fyller dem med mening. 

Når disse knutepunktene er identifisert, skal jeg gjøre en konfliktanalyse. Jeg vil da stille 

bestemte spørsmål til teksten: Hvordan utøver Evang makt i sin artikkel? Hvilke grep tar han 

for å styrke sin diskurs? Og til sist, oppfatter Evang sin diskurs som dominerende, eller som i 

opposisjon til den diskurs han oppfatter som hegemonisk? Finnes det klare forsøk på å 

etablere hegemoni i Evangs artikkel? 

6.1 Identifisering av knutetegn og deres betydning 

Første punkt i min diskursanalyse av Karl Evangs artikkel om onani, er å finne de to 

nodalpunktene som står i antagonistisk forhold til hverandre, og identifisere de kjedene av 

begreper som ekvivalerer dem, samt de begrepene som skiller nodalpunktene fra hverandre. I 

sin artikkel setter Evang to forskjellige forståelser av onani opp mot hverandre, hvor han helt 

tydelig støtter den ene fremfor den andre: Nodalpunktene er «vitenskapens syn på onani» og 

«kristendommens/samfunnets syn på onani». Fordi Evang mener at samfunnets syn på 

onanien fullstendig sammenfaller med kristendommens syn på onanien, vil heller ikke min 

analyse skille mellom «samfunnet» og «kristendommen» i deres forståelse av onani. Evang 

skriver: «Kristendommen derimot har tatt skarp stilling mot den [onanien], og det er den 

kristelige opfatning som i dag preger de moderne samfunds holdning.»127 De to forskjellige 
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måtene å forstå onanien på kan tilskrives to ideologiske retninger som stod på hver sin side i 

mellomkrigstidens moraldebatt; de kulturradikale og de kulturkonservative. Kampen om 

hvordan onani skulle forstås inngikk altså i en større og mer omfattende debatt som foruten 

seksualopplysningen også omhandlet striden om abortlovgivningen og den skjønnlitterære 

«smuss-litteraturen». Dermed eksisterte det flere diskurser i 1930-årene som hadde «onani» 

som sitt nodalpunkt, og derfor også en konflikt om betydningsdannelse, eller en antagonisme: 

en maktkamp mellom flere aktører om hvilken betydning begrepet «onani» skulle fylles med. 

Selve ordet «onani» var altså en kilde til uenighet og debatt, og ble fylt med forskjellig 

mening avhengig av hvilken aktør som uttalte seg. Evangs artikkel har etablert et 

motsetningsforhold mellom de to nodalpunktene «vitenskapens syn på onanien» og 

«kristendommens/samfunnets syn på onanien», hvor det førstnevnte er knyttet til positivt 

ladede begreper i en ekvivalenskjede, mens det andre er knyttet til negativt ladede begreper i 

en differenskjede. Hvordan Evang fyller nodalpunktet «vitenskapens syn på onani» med 

betydning kommer frem bl.a. i følgende setninger: «Onanien er å betrakte som et naturlig og 

nødvendig overgangsledd i kjønnslivet utviklingsprosess (…)»,128 og «I barnets kjønnsliv 

inngår onani som et naturlig og helt ut uskadelig ledd (…)».129 Onanien blir, i vitenskapens 

diskurs, altså fylt med mening hovedsakelig gjennom ekvivalensbegreper som «naturlig», 

«normalt», «uskadelig», «nødvendig» og «utviklingsprosess». Av disse ekvivalensbegreper 

kan «naturlig» og «normalt» sies å være flytende betegnere, altså begreper som ikke er klart 

definert, men som i konteksten er innlysende positive. Hvordan Evang fyller det 

antagonistiske nodalpunktet «kristendommens/samfunnets syn på onani» med mening 

kommer bl.a. frem i følgende setninger: «Den atmosfære av synd og fordømmelse som i den 

kristelige morallære omgir alt som har med kjønnslivet å gjøre, er særlig fortettet omkring 

onanien»,130 og «De kristelige fremstillinger av onanien står i virkeligheten oftest fullt på 

høide med de værste kvaksalveres skremmebøker: den samme uvitenhet (eller talen mot bedre 

vitende), den samme moralske fordømmelse, de samme forsøk på å vekke angsten ved 

redselsskildringer.»131 Dermed fyller Evang det antagonistiske nodalpunktet med mening 

gjennom negativt betonte begreper som «synd», «fordømmelse», «uvitenhet», «angst» og 
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«redselsskildringer». Slik etableres Evangs diskurs relasjonelt: Ikke bare i forhold til det den 

inkluderer, men også i forhold til det den ekskluderer. 

Jeg skal nå identifisere de mytene som skapes i Evangs artikkel. Vi husker at myter er det som 

diskursivt organiserer sosiale rom: En myte er noe som forsøker å avgrense en helhet med et 

objektivt innhold, selv om denne helheten alltid vil være en imaginær størrelse. Fordi mytene 

er knutetegn, får også de sin betydning fra begreper som ekvivalerer dem. De viktigste 

mytene som skapes i Evangs artikkel er «den kristne kirke» og «samfunnet». Vi husker også 

at Evang setter likhetstegn mellom kristendommens og samfunnets syn på onani, og derfor vil 

begrepene han bruker for å fylle disse mytene med mening i stor grad være sammenfallende. 

Hvordan Evang fyller myten om samfunnet med mening kommer frem bl.a. når han skriver:  

Mange er imidlertid ikke så heldige at de onanerer uten å bli klar over hvad de gjør. De møter jo overalt, i 

kameratflokken, i hjemmet, på skolen, i kristelige moralbøker og i kvaksalvernes skremmeskrifter, ja endog i 

flere av de foreldede lægebøker som finnes rundt i hjemmene, en bestemt holdning overfor onanien: det 

påståes at den er farlig, at den kan gi sykdommer efterpå, at den er en last, en synd. Den er noe som må 

skjules for enhver pris, det hviskes og tiskes om den, men det snakkes ikke åpent.132  

Evang ekvivalerer altså myten om samfunnet med seksualfiendtlig tenkning og negativ 

tenkning om onani. Samfunnets holdning til onani skyldes kristendommen, mener Evang: 

«Hvordan er det mulig at en slik [negativ] holdning overfor onanien kan opstå, og hvordan 

kan den få slik utbredelse? Det tyngste ansvar faller her som man vil vite på den kristne 

kirke.»133 Dermed organiseres de sosiale rommene «den kristne kirke» og «samfunnet» 

diskursivt ut fra deres holdninger til onanien, som igjen settes i sammenheng med disse 

holdningenes evne og vilje til å undertrykke folkets seksualitet. 

Det siste knutetegnet jeg vil identifisere i Evangs artikkel, er mesterbetegnerne. Vi husker at 

mesterbetegnere er det som diskursivt organiserer identiteter. Den identiteten som er mest 

sentral i Evangs artikkel er «barn». Vi så tidligere at Evang motsetter seg ideen om at barnet 

beskrives som «uskyldig» ut fra tanken om at det mangler seksualitet. Den diskursive 

konstruksjonen av «barn» setter lys på hva «barn» er lik som, og forskjellig fra. Ifølge Evang 

ekvivalerer mesterbetegneren «barn» ikke begrepet «uskyldig», han mener derimot at «barn» 

ekvivalerer «utvikling», og særlig «seksuell utvikling». Evang skriver at tanken om at barn 

mangler seksualitet er den vanligste: «(…) er allikevel ikke barnets onani nådd frem til å bli 

noe spørsmål av betydning i den almindelige opinion. De fleste mennesker kjenner ennu så 
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lite til kjønnslivet at de gjerne i det hele stiller sig tvilende overfor hvorvidt barnets onani i det 

hele tatt eksisterer.»134 Evang er av den oppfatning at barns seksualitet og onani i det hele tatt 

er utelukket fra diskursen. Dermed mener Evang at identiteten «barn» ekvivalert med 

«seksuelt vesen» lider av diskursiv utelukkelse. Når et tema gjennomgående blir ekskludert fra 

diskursen, er det allikevel tilstede – nettopp gjennom sin negative tilstedeværelse. 

«Tabuisering af visse emner får taleren til at vælge blandt forskellige tilgængelige diskurser 

og investere i én diskurs frem for i andre. Derfor har fortrængninger ideologiske 

konsekvenser: De fremmer visse verdensbilleder og udelukker andre»,135 skriver Jørgensen og 

Phillips. Når Evang skriver om barns seksualitet og onani i sin artikkel, bryter han, med viten 

og vilje, et tabu. 

I tillegg til mesterbetegneren «barn» finnes det også to andre mesterbetegnere i Evangs 

artikkel som er spesielt interessante. Disse er «onanist» og «av kristen tro». Evang påpeker i 

sin artikkel at ethvert menneske som identifiserer seg med begge disse mesterbetegnerne vil 

bli spesielt påvirket av kristendommens negative syn på onanien, og oppleve en opprivende 

indre konflikt: «Og dette virker jo, særlig hos dem som ikke har frigjort sig fra 

kristendommen, ennu sterkere, fordi det sammenknyttes med religionen: onani er synd mot 

gud, man risikerer sitt evige liv.»136 Identitetene «onanist» og «av kristen tro» er i strid med 

hverandre, og denne konflikten vil ubønnhørlig skape en angst i dem som innehar begge disse 

identiteter: Redsel for sin sjels fortapelse og den evige helvetesild.  

6.2 Konfliktanalyse 

Jeg har nå identifisert de sentrale knutetegnene i Evangs artikkel, og funnet de 

ekvivalenskjeder og differenskjeder som fyller dem med mening. Slik har jeg kartlagt de 

aktørene som Evang mener at er i konflikt om å definere onanien på nettopp sin måte: Den 

diskursen som forstår onanien ut fra et vitenskapelig, medisinsk og freudiansk perspektiv, og 

den diskursen som Evang er i konflikt med, altså den som forstår onanien ut fra et metafysisk, 

kristent og borgerlig perspektiv. I det som følger vil jeg kartlegge hvordan den diskursive 

konflikten utspiller seg i Evangs artikkel, og analysere hans forsøk på å levere den 

dominerende måten å tenke og snakke om onani på. Jeg vil stille følgende spørsmål til 
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teksten: Hvordan utøver Evang makt i teksten? Hvilke maktmidler benyttes? Til sist skal jeg 

undersøke hvorvidt Evang anser sin diskurs som dominerende, eller om han oppfatter den 

som en antagonisme til den diskurs han oppfatter at har hegemoni. Jeg vil også undersøke om 

det finnes forsøk på å etablere hegemoni i Evangs artikkel, og hvordan dette i så fall gjøres. 

I sin artikkel benytter Karl Evang historien som maktmiddel. Å bruke historien som eksempel 

er en effektiv måte å styrke og legitimere sin egen diskurs på: Det kan være forskjellige 

begivenheter som er med på å tydeliggjøre den virkelighet som avsenderen gjerne vil formidle 

til sin leser, og historiske begivenheter kan også fungere som en flytende betegner i en 

diskurs. Jeg vil her undersøke hvordan Evang bruker historien som grep for å styrke sin 

diskurs, og hvordan han bruker tiden, og særlig fortiden, som eksempel. Et trekk ved Evangs 

måte å bruke historien som maktmiddel, er at han tillegger forskjellige deler av historien 

enten den motstridende diskurs, eller den diskursen han støtter. Jeg vil derfor se etter hvem 

som i teksten blir omtalt som «vi» og «oss», og hvem som blir omtalt som «de» og «dem», og 

hvor Evang plasserer disse identitetene i historien. Evang skriver: 

Den kristelig farvede, strenge moralske fordømmelse av onanien, og sammenknyttet med den, engstelse for 

‘onaniens følger’, har vært enerådende like til slutten av forrige århundrede. Da optrådte endel forskere som 

dels ytret sin tvil, dels efterlyste bevisførselen for de frygtelige skremsler som blev opstillet, ja som dels 

likefrem hevdet at den vanlige opfatning av onanien var fullstendig uholdbar og skadelig. Først efter 

århundreskiftet har imidlertid den videskapelige utforskning av kjønnslivet og dets utviklingsfaser skutt slik 

fart at også onanien er blitt viet bred opmerksomhet, og dette har helt ut forandret vårt syn på den.137  

Vi ser her at Evang knytter fortiden til den diskurs han er i opposisjon til: «De» er dem som 

forfekter en kristelig og streng moralsk fordømmelse av onanien, og deres syn har var 

enerådende frem til århundreskiftet – altså tilhører deres diskursive hegemoni fortiden. «De» 

og «dem» i Evangs artikkel er hans diskursive motstandere, altså den kristne kirke, dens 

representanter, og dem som støtter deres syn. «Vi»-et i Evangs artikkel er knyttet til forskere, 

vitenskapen og til fremskrittet. «Vi» er dem som har krevd bevis for «de frygtelige skremsler 

som ble opstillet» av «dem», og som i mangel av slike beviser, har endret «vårt» synspunkt på 

onanien fullstendig. «Vi» er dem som tar konsekvensen av vitenskapens fremskritt og 

realiteter. Frem til forrige århundre dominerte den kristne diskurs om onani, skriver Evang, 

men nå har vitenskapen funnet denne diskursen uholdbar. Det Evang her skriver mellom 

linjene, er at før hadde kristendommen, kirken og prestene høyeste autoritet i spørsmålet om 

onani, mens nå har vitenskapen bevist at kirkens definisjon av problemstillingen var uholdbar. 
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Nå er vitenskapen og medisinen, forskere og vitenskapsmenn øverste autoritet i spørsmålet 

om onanien. «Vi»-et i Evangs diskurs representerer fremtiden. Synet Evang forfekter om 

onani, «vitenskapens syn på onani» er en objektiv sannhet som lar seg bevise, mens den 

motstridende diskurs, «kristendommens/samfunnets syn på onani» er utdatert og fortjener sin 

plass på historiens skraphaug.  

Evang benytter også eksempler fra (det som var) nåtiden som maktmiddel i sin artikkel. Han 

viser til eksempler fra det virkelige liv som støtter hans perspektiver på onani, og som styrker 

hans argumenter og hans diskurs. Nettopp fordi mange av disse eksemplene er hentet fra 

virkelige mennesker som Evang har fungert som lege for, er de også svært effektive: De har 

den effekt at de skaper en slags dialog med leseren. Evang presenterer en rekke eksempler 

trinnvis, i en kausal årsakssammenheng, slik at hans argumentasjon er tydelig. Hans 

argumentasjon starter med underoverskriften: «Hvad sier de ‘oplysende bøker’ om onani?»138 

At Evang skriver «oplysende bøker» i anførselstegn avslører en sviende, åpenbar sarkasme. 

Opplysningsbøkene han viser til og siterer fra, har alle stor utbredelse i landet, skriver han, og 

de har alle en utpreget fiendtlig innstilling til onanien. De er eksempler på den diskurs Evang 

er i opposisjon til, og han bruker dem for å argumentere for hvor skadelig denne type diskurs 

er for folkets mentale helse – han bruker dem som skrekkeksempler. Hele seks utdrag fra 

forskjellige «oplysende» bøker er innarbeidet i Evangs artikkel, og flere av dem fyller en drøy 

side. Et av disse skrekkeksemplene er fra boka Den kristelige sedelære, skrevet av den 

prominente predikanten Ole Hallesby.139 Hallesby var på den kulturkonservative siden i 

mellomkrigstidens moraldebatt, og representerte dermed den seksualmoral Evang var i 

opposisjon til. Disse utdragene advarer mot onanien både på medisinsk og moralsk grunnlag, 

og utmaler dens følger som bl.a. ryggmargstæring og brystsykdom, samt svekkelse av 

sjelelige evner; tenkeevne, dømmekraft, vilje og hukommelse. Evang diskrediterer disse 

tekstene, først ved å vise til deres manglende vitenskapelige faggrunnlag:  

Sterkest kan disse [seksuelle] vanskeligheter ofte tilspisse sig hvis det unge menneske er så uheldig å få fatt 

på en av de svindelbøker som utmaler onaniens følger i de frykteligste farver. (…) Hvad man ellers kan møte 

i disse bøker, er helt utrolig, oftest gis også det hele under skinn av sakkunnskap.140  

Disse bøkene er intet annet enn «redselsskildringer», skriver Evang, og det «løgnaktige vås» 

de leverer kan ha fatale følger for leserne: «Som man ser inneholder begge disse skildringer, 
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som intet grunnlag har i de virkelige forhold, likefrem anvisning på selvmord. At man ved 

slike skriverier også kan opnå å drive unge ulykkelige mennesker i døden, har man et utall av 

eksempler på.»141 Evang leverer her et hardtslående moralsk argument mot den 

onanifiendtlige diskursen. Enn så usannsynlige og fornuftsstridige slike fremstillinger av 

onanien er, vil folk likevel tro på det som står skrevet, mener Evang, fordi: «Faktisk støttes jo 

slike fremstillinger av den almindelige opfatning og følemåte overfor onanien, som den unge 

overalt ellers møter.»142 Disse påstandene om onaniens skadevirkninger er grepet ut av luften, 

skriver Evang: «Ingen av de sørgelige ‘følger’ lar sig bevise, de er opstillet dels til beskyttelse 

av ‘moralen’, dels likefrem utformet av svindlere som ønsket å utnytte den angst som derved 

skaptes.»143 Evang styrker sin diskurs gjennom å diskreditere den andre, ved å påpeke og 

kritisere dens mangel på sakkunnskap, og ved å anklage den på et moralsk grunnlag. Han 

stempler den onani-fiendtlige diskursens representanter enten som beskyttere av en illegitim 

og utdatert moral, eller som svindlere og kvakksalvere som er ute etter å selge unødvendige 

og virkningsløse remedier for onaniens ikke-eksisterende skader, og slik sko seg økonomisk 

på den angst de er med på å skape. Neste trinn i Evangs argumentasjonsrekke er å gi 

eksempler på hvordan den onani-fiendtlige diskurs påvirker virkelige mennesker. Han siterer 

fra åtte forskjellige brev som han mottok da han skrev i Arbeidermagasinets medisinske 

spørsmål- og svarspalte. Disse brevene beskriver mennesker i nød, mennesker hvis liv er 

svært vanskeliggjort på grunn av den holdningen til onani som de «oplysende bøker» støtter, 

og som engster seg både for de fysiske og sjelelige skadevirkningene de tror at onanien har 

hatt på dem. Dette er altså eksempler fra (det som var) nåtiden, og de dreier seg om virkelige 

mennesker. Når Evang siterer fra disse brevene fungerer de som bevis for hans påstand om at 

den seksualfiendtlige onani-litteraturen skaper angst og skam i befolkningen, og de er 

dessuten med på å skape en slags dialog i teksten. Deretter gjør Evang et grep som er spesielt 

virkningsfullt: Han viser til at han har svart de ulykkelige brevskriverne, og trykker så det 

svaret han igjen fikk tilbake fra dem. I disse svarene beskrives det hvordan den nød og lidelse 

brevskriveren originalt opplevde er blitt kurert ved ett enkelt svar fra Evang:  
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Når bestemte opfatninger og sjelelige reaksjonsmåter har satt sig fast i så mange år, skal det selvfølgelig mer 

til i de fleste tilfelle enn bare motvirkning og opklaring gjennem et enkelt brev, for å bedre tilstanden. Dog 

ser man ofte forbausende gode resultater meget hurtig. I dette tilfelle skriver han således efter å ha fått et 

eneste svar fra mig: ‘Deres brev har stillet saken i et helt annet lys for mig. Det er likesom det allerede har 

letnet ved bevisstheten om at man ikke har gjort noe galt.’144  

Ved å vise til en dialog mellom ham selv og den ulykkelige onanisten, skaper Evang også en 

dialog med leseren. Evangs narrativ er tydelig, og hans argumentasjon er overbevisende: Den 

onanifiendtlige diskursen skaper skam og angst i folket, og denne angsten kureres av den 

saklige onani-opplysning basert i vitenskapen. Evang utøver altså makt i sin artikkel også ved 

å vise til eksempler fra (det som var) nåtiden som støtter hans diskurs og diskrediterer den 

motstridende diskursen.  

Jeg skal nå undersøke hvorvidt Karl Evang anser den diskurs han støtter som dominerende, 

eller om han oppfatter seg selv som i opposisjon til det han anser som hegemoniet. Som 

avslutning vil jeg undersøke om det finnes forsøk på å skape hegemoni i Evangs artikkel. I de 

tidligere avsnittene skrev jeg om hvordan Evang utøver makt i sin artikkel, men denne 

maktbruken kan anses som argumentasjon for at Evangs diskurs bør være dominerende, mer 

enn reelle forsøk på maktovertagelse. Om den dominerende diskurs skriver Evang:  

Det beklagelige er nemlig at mens videnskapens syn på onanien er fullstendig endret, beherskes den 

almindelige mening og opdragelsesprinsippene fremdeles av de gamle forestillinger, et forhold som utvilsomt 

skaper mange ulykker og store hindringer for en sund utvikling av den opvoksende slekt.145 

Evang anser altså ikke sin egen vitenskapelige diskurs om onanien som dominerende. Han 

oppfatter at det er «de gamle forestillinger», altså den kristne forståelsen og fordømmelsen av 

onanien som har diskursivt hegemoni, og som gjennomsyrer de moderne samfunn. Dermed 

ser Evang seg selv som en diskursiv antagonist som forsøker å bryte med det han opplever 

som den dominerende diskurs. Å identifisere et etablert hegemoni i en analyse som denne, 

hvor bare en enkelt tekst er gjenstand for undersøkelse, og hvor teksten dessuten er full av 

antagonismer, er vanskelig, om ikke umulig. Diskursivt hegemoni etableres som regel utenfor 

den enkelte tekst. Likevel er det både viktig og givende å lete etter forsøket på å etablere 

hegemoni: Hvordan forsøker Evang å etablere sin egen diskurs som den dominerende måte å 

tenke og snakke om onanien på? Et reelt forsøk på maktovertakelse kan vi se i det 

nodalpunktet som organiserer alle diskursene om onani. Vi husker tilbake til begynnelsen av 

forrige kapittel der jeg kartla Evangs onani-ontologi, at Evang oversatte ordet «onani» til 
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«selvtilfredsstillelse» fordi han ønsket å ta avstand til «onani»-ens røtter i Det gamle 

testamentet og dets kristne meningsinnhold. Likevel blir ordet «selvtilfredsstillelse» bare 

nevnt denne ene gangen gjennom hele artikkelen, mens ordet «onani» forekommer hyppig, 

mange ganger per side, og utgjør selve tittelen på Evangs artikkel. Ordet «onani» blir også 

ofte satt i sammenheng med ordene «normalt» og «naturlig», som vi husker at er 

ekvivalensbegreper til nodalpunktet «vitenskapens syn på onani». Evang presser ikke sitt eget 

begrep på leseren, «selvtilfredsstillelse» gjentas aldri igjen – han nøyer seg med å nevne 

begrepet denne ene gangen, helt i starten av teksten. Han ønsker altså ikke å erstatte ordet 

«onani» med ordet «selvtilfredsstillelse» i dagligtalen: Evang ønsker å erstatte selve 

betydningen av ordet «onani». Evang gjør et grundig forsøk på en maktovertagelse av ordet 

«onani», på å erstatte dets meningsinnhold og dets religiøse konnotasjoner med et innhold 

som utelukkende knyttes til medisinen og vitenskapen. Dette er mer omfattende og 

dyptgripende enn å bruke historien som maktmiddel, og enn å argumentere for sitt eget 

perspektiv gjennom diskreditering av de motstridende perspektiver. Språket er ikke et 

speilbilde av den virkelighet som finnes der ute, av den virkelighet som eksisterer utenfor og 

uavhengig av våre opplevelser og våre sinn. Den eneste virkelighet vi har evne til å fatte er 

den som vi skaper selv, gjennom språket, og denne virkeligheten er under evig konstruksjon 

og rekonstruksjon. Når Karl Evang beholder ordet «onani» heller enn å bruke begrepet 

«selvtilfredsstillelse», for så å erstatte «onani»-ens gammeltestamentale innhold med 

medisinens og vitenskapens uttrykk, så er det et utilslørt forsøk på å skape diskursivt 

hegemoni, og på å levere den dominerende måte å tenke om onani på. Dette er ikke et simpelt 

argument for egen diskurs: Det er en brutal maktovertakelse. Evang griper makten til å fylle 

begrepet «onani» med mening på akkurat sin måte, og dermed også makten til å definere 

virkeligheten på akkurat sin måte – gjennom språket.  
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7 Konklusjon 

Vi er nå forbi analysens klimaks, og tiden er kommet for å besvare spørsmålene jeg stilte i 

innledningen til denne oppgaven, og oppsummere mine funn. I min analyse har jeg forholdt 

meg til tre problemstillinger; den mest omfattende av de tre har vært mitt primærspørsmål, og 

de to mindre og mer konkrete problemstillingene har vært brukt for å støtte opp om det første. 

Jeg vil besvare de to mindre spørsmålene først, og starter med dette: Hvilke forståelser av 

onani mener Evang at burde være dominerende? De forståelser av onani som Evang mente at 

burde være dominerende kom tydeligst frem da jeg undersøkte hva som var Evangs onani-

ontologi, hva hans ontologi grunnet i, og hva som ikke inngikk i hans ontologiske forståelse 

av onanien. Det kom frem i de begreper Evang avviste, og i de begreper han omfavnet. Den 

forståelsen av onani som Evang støtter i sin artikkel, er den som forstår menneskets 

seksualitet i et naturvitenskapelig perspektiv, som tar utgangspunkt i mennesket og dets 

utvikling heller enn i metafysikkens seksualmoral. Denne forståelsen innebærer for Evang at 

seksualitet er essensiell for mennesket, ikke bare for forplantningens del, men for dens plass i 

kjærlighetslivet. Evang mener at den freudianske forståelsen av onanien bør være 

dominerende, en forståelse som fremholder at barne-onanien er tvers igjennom naturlig, 

uskadelig og normal. Barnets onani er et tegn på at evnen til kjærlighet og sympati er til stede, 

at den er under utvikling, og at den i voksen alder vil kulminere i en moden seksualitet der 

kjærligheten vil kunne uttrykkes til et annet menneske på en fysisk måte. Jeg fant også at selv 

om Evang mener at barneonanien bør tolereres, mener han samtidig at voksenonanien bør 

kontrolleres. At Evangs altruistiske syn på seksualiteten førte til et ideal om selvkontroll, og at 

hans freudianske utviklingsbegrep førte til at han anså onani hos voksne mennesker som 

unaturlig og ugunstig, kom som en overraskelse på meg. Jeg hadde ikke forventet å finne 

denne sammenhengen da jeg forberedte min analyse, og for min egen del var også dette det 

mest interessante poenget som analysen avslørte: Et uventet svar på et spørsmål som det i 

utgangspunktet ikke hadde falt meg inn å stille.  

Det andre, mindre og mer konkrete spørsmålet jeg stilte i innledningen var: På hvilken måte 

forsøker Evang å argumentere for sitt perspektiv i teksten? Dette spørsmålet ble klarest 

besvart i den konfliktanalysen jeg gjorde av kildeteksten. Evang argumenterer for sitt syn ved 

å bruke eksempler både fra historien og fra (det som var) nåtiden for å styrke og legitimere sin 

egen diskurs, og viser til at hans egen diskurs er basert i den objektive naturvitenskapelige 

tenkemåten. Han argumenterer også for sitt syn ved å diskreditere den motstridende 
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diskursen, da ved å vise til at de skadevirkningene av onanien som blir utmalt ikke lar seg 

bevise, og at dens syn på onani er vitenskapelig uholdbar. Evang argumenterer også for sitt 

syn ved å vise at folkets mentale helse er skadelidende under den diskursen han oppfatter som 

dominant, og at det virkelighetssyn den forfekter til dels blir opprettholdt av dem som er ute 

etter økonomisk utnyttelse av den angst, skam og selvforakt som den onani-fiendtlige 

diskursen skaper i folket. Det kanskje mest effektive argumentet Evang har for sin egen 

diskurs, er at den fungerer som en slags kur mot den onaniangst som mange føler. Evang 

anser sin opplysende artikkel som en motvekt mot den helseskadelige innflytelsen 

kristendommen har på folkets oppfatning av onani, og slik utgjør artikkelen i seg selv et 

argument for Evangs perspektiver. 

Mitt primære forskningsspørsmål i denne oppgaven var også det mest omfattende: Hvilke 

vitensdisipliner og ideologier trakk Evang på i sin kritikk av samtidens syn på onani? Dette 

primærspørsmålet ble ikke ensidig besvart i noen enkelt del av analysen, derimot gjennom 

både undersøkelsen av Evangs onani-ontologi og i analysen av den diskursive kampen som 

finner sted i Evangs artikkel. I sin kritikk av samtiden syn på onani ble det tydelig at Evang 

trakk på den kulturradikale tradisjonens tro på naturalismen og positivismen, overbevisningen 

om at den objektive sannheten er å finne i naturvitenskapen og vitenskapelig tenkemåte, og at 

opplysning basert på objektiv sannhet var selve betingelsen for å frigjøre mennesket og 

realisere «drømmen om det frie menneske». Dermed var Evangs grunnleggende kritikk en 

kritikk av metafysisk tenkning, av kristendommens moral som undertrykte menneskenes 

seksualitet og deres tankefrihet, og som gjennom redselsskildringer av onaniens følger tvang 

folket i kne. Med utgangspunkt i Freuds teorier om kjønnslivets utvikling var Evang klar på at 

det i realiteten var den seksualfiendtlige moral forfektet av kristendommen som bar det 

tyngste ansvar for folkets seksuelle undertrykkelse. At Evangs kritikk også er sterkt påvirket 

av den marxistiske og kommunistiske ideologi kom frem da han viste til at det var den 

kapitalistiske samfunnsøkonomi som hindret folket i å inngå giftemål og stifte familie, og han 

er også skarp i sin kritikk av de kristelige og borgerlige seksualmoralske konvensjoner som 

hindrer unge mennesker å inngå i verdige kjønnsforbindelser før ekteskapet. I sin tid i Mot 

Dag utviklet Evang seg til å bli en sann kamerat, som gjennom sine politiske standpunkter 

alltid var en beskytter av Folket – det var dem opplysningen hans var rettet mot, og det var 

dem han ville frigjøre fra både metafysikkens og kapitalismens lenker.  
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Et videre spørsmål kunne vært: Eksisterer det i dag et diskursivt hegemoni rundt onani som 

Evang ville vært fornøyd med? I dag er onani helt klart mer tolerert og akseptert enn den var i 

mellomkrigstiden. Likevel bekrefter et raskt søk på nettsidene til ung.no at mange av de 

samme fordommene og fryktene rundt onani som var vanlige på 1930-tallet, fortsatt er til 

stede i dag. Samtidig er det syn på onani som Evang sto for i mellomkrigstiden det som grovt 

sett er det vanligste i dag, og det kunne vært interessant å se grundigere og bredere på hvordan 

utviklingen av tenkningen rundt onani har foregått fra da Populært Tidsskrift først kom ut i 

1932 til i dag. I den sammenheng kunne man også antatt et skandinavisk perspektiv, og f.eks. 

gjort en komparativ undersøkelse av utviklingen av onani-oppfatningen i Norge, Sverige og 

Danmark de siste hundre årene. 

I innledningen til denne oppgaven beskrev jeg hvilken enorm forandring tenkningen om onani 

har gjennomgått det siste drøye århundret. Karl Evang var en av de første som snakket åpent 

om onani på en måte som likner den vi har i dag: Onanien blir, i de fleste norske sinn, ikke 

lenger knyttet til sjelens fortapelse, helvetesild, ryggmargstæring og deformerte 

kjønnsorganer. Det kan ikke motsies at utviklingen av tenkningen rundt onani har 

gjennomgått en revolusjon. Dette har vi i stor grad Karl Evang og hans engasjement for 

seksualopplysning å takke for. Evangs innsats som grunnlegger av og skribent i Populært 

Tidsskrift for Seksuell Oplysning, hans etablering av Sociale Lægers Forening, og ikke minst 

hans mangeårige virke som helsedirektør fra før den annen verdenskrig og fram til 1972 har 

satt dype spor. Hans innsats for folkehelsen og for sosialmedisinen kan ikke overvurderes: 

Både i Evangs legepraksis og i hans politiske virke var han en mann som holdt hodet kaldt og 

hjertet varmt, og gjennom sin klokskap og store omsorg for folk flest har Evang bidratt stort 

til at Norge i dag er et land der seksualopplysning står på læreplanen i den offentlige skolen, 

kunnskap om prevensjonsmidler er utbredt, og selvbestemt abort er en selvfølge. Denne 

innsatsen ble ikke gjort gjennom opplysning alene: Evangs skarpe og utrettelige kritikk av 

status quo har vært minst like viktig – det var gjennom å forene sin praksis og sin teori at 

Evang bidro til å forandre Norge. 
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