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D
et er jo alvorlige 
ting, vi disku-
terer. Ordene gav 
genlyd i forfatter og 
historiker Birgitte 
Possings ører.

– Jeg tænkte med 
det samme, at jeg havde hørt 
det her før, fortæller Birgitte. 
Ordene blev sagt i 2015 af et 
mandligt bestyrelsesmedlem 
i LO til Lizette Risgaard, som 
netop havde annonceret sit 
kandidatur til formandsposten 
i organisationen – en post, hun 
endte med at vinde. Det var ud-
talelsen imod Lizette Risgaard, 
der blev starten på Birgittes bog 
”Argumenter imod kvinder”.

Vi sidder i Birgittes 
smukke, lyse stue, hvor man 
ikke et sekund er i tvivl om 
den passion, hun nærer for 
stærke kvinder i historien. De 
har nemlig ikke blot en stor 
plads i Birgittes studier, men 
også i hendes hjem kan man 
spore dem: Den imponerende 
bogsamling i hendes lejlighed 
bærer præg heraf – ja, sågar et 
gammelt fotografi blæst op i 
plakatstørrelse er en afbildning 
af en kvinde. Hun er jakkesæts-
klædt med grove træk, er iført 
en enorm pelsfrakke og sidder 

mageligt henslængt i en stol. 
Kvinden er Mary Archer, ven-
inde til danske Natalie Zahle, 
forklarer Birgitte med stor en-
tusiasme. Kvinden var en af de 
få, der med sit fremtrædende 
udseende gik stik imod samti-
dens gængse kønsnormer.

Et usynligt glasloft
Netop kvinder, der bryder med 
normerne, er også temaet for 
Birgittes nye bog. Kort tid inde i 
arbejdet med sin bog fandt Bir-
gitte dog ud af, at der tegnede 
sig et mønster, når kvinder i hi-
storien forsøgte at bryde med 
konventionerne.

– Jeg fandt ud af, at hver gang 

Forfatter og historiker  Birgitte 
Possing satte sig for at 
 indsamle 170 års  argumenter 
imod kvinder. Det blev til 
et projekt med langt større 
 nutidig relevans, end hun  havde 
regnet med. – Kvinder bliver 
stadig den dag i dag bedømt ud 
fra deres køn, og det er trist, 
 mener hun.

kvinder nærmede sig et hidtil 
mandsdomineret felt, stødte de 
panden mod et usynligt glasloft. 
En af årsagerne var, at kvinder-
ne gang på gang placeredes i 
én stor kategori – nemlig ”køn”. 
Mænd derimod bedømtes sna-
rere som individer. Præcis det 
samme foregår også den dag i 
dag – endda i langt højere grad, 
end vi vil være ved, mener Bir-
gitte.

For at forstå nogle af de be-
mærkelsesværdige og påfal-
dende argumenter, som folk har 
brugt imod kvinder i århund-
reder, dykker vi sammen med 
Birgitte ned i et udpluk af de 
citater, hun udfolder i sin bog. 

Argumenter 
imod  

kvinder
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”Et sådant fruentimmer kan ikke være 

at betragte som anstændigt og skønt 

måske en enkelt medicinsk student kan 

finde dette samliv pikant, tør jeg dog 

håbe, at flertallet vil finde et fruentim-

mers tilstedeværelse gement.”

Professor, Matthias Saxtorph, 1874

”Det er en medfødt me-
kanik, der gør, at kvinder 
har mere lyst til at gå 
derhjemme med børnene, 
mens mændene arbejder.”
Politiker, Joachim B. 
Olsen, 2016
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– Vi bærer rundt på nogle helt 
traditionelle forestillinger om køn, 
som ikke har ændret sig meget, siger 
Birgitte Possing. 

INTERVIEW

Vi skruer tiden tilbage til det 19. 
århundrede, hvor kvinden Nielsine 
Nielsens ønske om at blive optaget 
på lægestudiet bestemt ikke faldt i 
god jord hos alle.

Ændret tidsånd
De fleste mænd i medicinverdenen 
mente faktisk ikke, at det var noget 
problem at lade en kvinde blive 
optaget på uddannelsen, fortæl-
ler Birgitte. Men nogle få evnede 
alligevel at spænde ben for ambi-
tionerne.

– Enkelte, som professor Mat-
thias Saxtorph, mente, at hvis en 
kvinde ville være mediciner eller 
læge, så måtte det være, fordi hun 
havde et skjult motiv: Det kunne 
kun skyldes, at hun var interes-
seret i sex.

Nielsine Nielsen endte med at 
blive Danmarks første kvindelige 
akademiker. Det var muligt, fordi 
der, trods enkelte modstandere, var 
begyndt at ske et opbrud med de 
gængse kønsnormer i tiden – noget, 
der ikke før var set.

– Jeg har spekuleret meget over, 
hvad ”tidsånd” er. Det er næsten 
et uforklarligt begreb. Men i an-
den halvdel af 1800-tallet opstod 
der pludselig et momentum, en 
tidsånd, for kvinderne – og så tog 
de handsken på, forklarer Birgitte.

Nogle kvinder, heriblandt skole-

• Født i 1952.

• Professor emerita i historie og 
antropologi.

•  Forfatter til bøger om ikoner 
i dansk og europæisk histo-
rie – fra Natalie Zahle til Clara 
Zetkin.

•  Tidligere afdelingsleder på Det 
Kgl. Bibliotek, forskningschef 
på  Nationalmuseet, formand 
for Kulturministeriets Forsk-
ningsudvalg og direktør for 
Danmarks Humanistiske Forsk-
ningscenter.

•  Aktuel med bogen  "Argumenter 
imod kvinder – fra demokrati-
ets barndom til i dag".

OM BIRGITTE 
POSSING
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pioneren Natalie Zahle, begyndte 
i anden halvdel af 1800-tallet at 
argumentere for kvinders ret til ud-
dannelse. For med tiden at kunne 
ligestilles med mændene var kvin-
derne nemlig nødt til først at have 
de rette kompetencer.

– Kvinderne skulle begynde at 

Mange mænd 
kunne slet 
ikke forestille 
sig, at kvinder 
var selvstæn-
digt tænkende 
individer

– Vi har ikke 
ligestilling, før der 
er lige så mange 
udygtige kvinder på 
topposter, som der 
er udygtige mænd.

som ikke har ændret sig meget. 
Kvinder bliver stadig betragtet som 
en særlig ”art”, og det er sørgeligt, 
synes jeg.

At Birgittes projekt er særdeles 
relevant i dag, kom da også til 
udtryk, da der midt i processen 
pludselig blev kastet nyt lys over 
tematikken.

– Da den såkaldte #metoo- 
bevægelse slog igennem over hele 
verden sidste år, opstod der igen 
en tidsånd. Og det var jo ikke før-
ste gang, kvinder stillede sig frem 
og fortalte chokerende historier 
om krænkelser og overgreb. Men 
pludselig var tiden til det. Derfor 
er det en rigtig vigtig tid, vi lever i 
nu, mener Birgitte.

Vi har ikke ligestilling
Hun håber derfor, at hendes bog 
kan holde liv i den ulmende debat 
om magtforholdet mellem mand 
og kvinde. Med en historisk til-
gang til emnet kan vi måske endda 
blive mere bevidste om, hvad det 
er for et mønster, der bliver ved at 
gentage sig.

– For vi har ikke ligestilling. Vi 
har en åndelig kulturarv, som vi 
ikke rigtig vil være ved. Og når vi 
ikke vil være ved den, kan vi ikke 
gøre noget ved den. Derfor er mit 
ærinde at forsøge at vise, hvad det 
er, vi gør.

Birgitte håber ikke, at hun vil 
kunne skrive en ny citatsamling 

Birgitte Possing har været en 
travl dame de sidste mange uger, 
da utallige medier har kontaktet 
hende for at interviewe hende 
om hendes nyeste – og anmel-
derroste – bog.

tilegne sig kundskaber. De skulle 
lære at lære. Mange mænd kunne 
slet ikke forestille sig, at kvinder 
var selvstændigt tænkende indivi-
der og med tiden skulle ligestilles 
med dem. Så kvinderne var nødt 
til selv at puffe på – for de havde jo 
talentet, fortæller Birgitte.

Mens vi taler og ler lidt af de, set 
med nutidige øjne, ofte bemærkel-
sesværdige udtalelser om kvinder, 
kredser vi igen og igen om den lidt 
mere dystre side af sagen, som Bir-
gitte har beskæftiget sig med: nem-
lig at ”mønstret”, som hun kalder 
det, stadig findes i dag.

– Vi bærer rundt på nogle helt 
traditionelle forestillinger om køn, 

H.M. Dronning Margrethe 
og 27 kendte danskere 
fortæller gribende om 
deres opvækst under 
den tyske besættelse af 
Danmark 1940-1945.

“Jeg har set 
alting i lyset af 
besættelses-
tiden”
H.M. Dronning Margrethe
Født 1940

Fortalt til 

Michael
Müller

Kendte dansKere Fra dronning Margrethe 
til UFFe elleMann-Jensen Fortæller

g Y l d e n d a l

Kendte dansKere fra dronning M
argrethe til Uffe elleM

ann-Jensen fortæ
ller

28 kendte danskere fortæller ærligt og gribende om deres op  vækst 
under den tyske besættelse af danmark 1940-1945. gen nem unikke 
og personlige samtaler tegner de et stykke danmarkshistorie, der 
ikke tidligere er fortalt, over en af vores lands mest dramatiske 
perio der. en ny og medrivende krønike om at være barn under be-
sættelsen – samlet for første gang i denne bog.

dronning Margrethe
Jytte abildstrøm
ritt Bjerregaard
Merete Cordes
lone dybkjær
Uffe ellemann-Jensen
Christian eugen-olsen
Bent Fabricius-Bjerre
Jan gehl
Morten grunwald
Preben harris
hans hertel
Kjeld hillingsø
Jørn hjorting

Paul hüttel
lars Knutzon
søren Krarup
Bent Melchior
Johannes Møllehave
ghita nørby
Kjeld olesen
herbert Pundik
hanne reintoft
Malene schwartz
thorkild simonsen
erik norman svendsen
leif sylvester
asger aamund

”Til en almindelig valgret 

kan det vel ikke fordres, at 

kvinder, børn og forbrydere 

skulle have valgret, thi dis-

ses udelukkelse er begrun-

det i sagens natur.”

Juraprofessor, C.G. Holck, 

1869
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med argumenter imod kvinder om 
20 år – hun er optimistisk, for der 
sker også spændende ting i denne 
tid, når det kommer til samtalen 
om køn, synes hun.

– Lige så stille arbejder vi os 
hen imod et samfund, hvor man 
kan blive både elitesportsudøver, 
atomforsker eller statsminister – 
uden at køn overhovedet spiller 
ind. Men for at tingene skal ændre 
sig alvorligt, skal der stadig være 
mange flere åbensindede mænd 
og kvinder på de magtfulde poster.

Først og fremmest skal vi dog 
blive meget mere bevidste om de 
indgroede tankemønstre, som vi 
går rundt med, uden at vi egentlig 
rigtig tænker over dem, mener Bir-
gitte – og det kan handle om selv 
helt dagligdags ting.

– Ja, man kan ovenikøbet gå på 
arbejde iklædt andet end jakke og 
slips – også selv om man sidder på 
en magtfuld post...

Sådan slutter vi vores samtale 
om fordommene imod kvinder 

gennem historien: med fornyet 
bevidsthed om, at selvsamme ar-
gumenter, der blev anvendt over 
for kvindekønnet for mere end 
100 år siden, til forveksling ligner 
udtalelser, folk har ytret i vort eget 
århundrede. n

”At give kvinden kommunal valgret vil kun være det første skridt til at føre hende ind på en glidebane, vil jeg gerne kalde det. Det vil ende med, at hun kom-mer ind i den politiske valgkamp og bliver politisk valgbar, og det tror jeg dog ikke, nogen af os mænd, som har virkelig respekt for kvinden, kunne øn-ske, at hun kommer med til.”
Greve og kammerherre, Frederik  Christian Rosenkrantz, 1887
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