Samfundets idealer for kønsrollerne
Hvad er det så for idealer vedrørende kvinder og mænds roller, samfundet har. De
grundlæggende idealer for de to køn, anskuet som en evig og naturlig komplementaritet,
kan groft sagt udtrykkes sådan:
Manden skal være handlekraftig, tage initiativ og være vittig og underholde.
Kvinden skal være smuk, lyttende og omsorgsfuld.
Alt sammen i en almen og gensidig forståelse af at dette er naturens orden. Det smukke
køn appellerer via udseende og mændene via handlekraft, initiativ og underholdning, dvs.
social potens.
Hvad er frisind? Det er når påklædte mænd kigger på nøgne kvinder.
Hvis man er i tvivl om sandhedsværdien af dette udsagn, kan man gå i gang med at
analysere film og bøger, og her er det ikke bare populærlitteraturen, der har disse idealer.
Woody Allen (blot for at levere et eksempel) er storleverandør i vittige mænd og dejlige
unge duller.
Som Ditte Hansen (skuespiller) har sagt det: Kvinders rolle i Hollywood er at levere input til
mændenes vittigheder og derefter le anerkendende.
Ved foromtalen af persongalleriet i en film skal det altid nævnes om kvinderne er smukke
eller ej, mændene om de er dynamiske eller fallerede.
Over for en større opgave, vil en fysisk svag mand få at vide at han skal tage sig sammen
og leve op til det han er.

Tøj, adfærd og redskaber
Samfundets idealer vedrørende kønsroller afspejler sig langt hen ad vejen i de ydre
fremtrædelsesformer, som det forventes at de to køn indpasser sig i. Her vil jeg
gennemgå, hvordan det normalt begrundes at de to køn går klædt som de gør, at de
agerer som de gør og hvilke brugsgenstande de benytter sig af.
Her kan der principielt være tre typer af forklaringer, alt efter hvilket aspekt der fremhæves:




Materielle (kroppens fysik, opgaven der skal udføres, arbejdets art, omgivelsernes
klima)
Individuelle (en personlig motivation, et umiddelbart instinkt, en indre trang, et
naturligt behov)
Sociale (samfundets funktioner, opgaver og forventninger)

[Denne tredeling gør jeg også brug af i min kommentar til transproblematikken.]
Når vi mere specifikt kigger på hvordan kvinder og mænds forskellige klædedragt (f. eks.
kjoler og bukser), adfærd (blidhed og handlekraft) og brugsgenstande (f. eks. damecykler
og herrecykler) forklares, vil det for det meste være de to første aspekter der fremhæves.
Jeg, derimod, opfatter samfundets forventninger som den afgørende indflydelse, hvilket
jeg vil uddybe i det følgende. Her er en kortfattet sammenfatning af de karakteristiske
elementer:
Kvinders forskellige former for påklædning har alle til hensigt at foretage en indsnævring af
kroppen = hæmning af bevægelsesfrihed, kombineret med hvordan de skal gøre indtryk
på/behage manden eller vise deres rolle i forhold til ham:
Stilethæle = kinesisk fodtøj.
I Cannes får skuespillerinder ikke adgang uden høje hæle.
I alle film vakler kvinder rundt på høje hæle, som umuliggør deres frie adfærd, men
gudskelov er der altid en ridderlig mand der kan hjælpe dem.
Stramme nederdele.
Tørklæder.
I beach volley er der krav om korte bluser til kvinderne.
Kvinder skal sidde med ben over kors og ikke bondsk.
Kvinder skal bruge makeup.
Kvinder skal gå med skuldertaske. Dette viser at deres tilstedeværelse i det åbne rum ikke
er at slappe af, men at være på indkøb.
Cykler er indrettet sådan at kvinder kan sætte sig op uden at svinge med benene.
Kvinders adfærd forventes sammenfattende at være omsorgsfuld, adstadig og rolig, og
mændenes at være dynamisk, målrettet og kraftfuld.

Forholdets inerti
Denne forskel mellem kønnene og deres adfærd er meget stabil over tid, selv om
klædedragter og brugsgenstande ændrer sig. Men forskellene har mest at gøre med
design og farver, ikke med det grundlæggende signal der udsendes.
Den napolitanske filosof Giambattista Vico, der levede mellem det syttende og attende
århundrede, uddybede en meget speciel teori om menneskets historie.
Han var overbevist om, at historien var præget af den kontinuerlige og uophørlige
gentagelse af tre forskellige cykler: den primitive og guddommelige alder, den poetiske og
heroiske alder, den civile og menneskelige alder. Den kontinuerlige gentagelse af disse
cykler sker ikke tilfældigt, men er forudbestemt og reguleret, så at sige, af forsynet. Denne
teori om historiens gentagelse er almindeligvis kendt som teorien om forløb og genforløb,
la teoria dei corsi e dei ricorsi.
På samme måde er jeg af den opfattelse at intet har ændret sig og intet ændrer sig i de
tilsyneladende ændringer af forholdet mellem kønnene man ser og hører fremhævet som
ændringer. Min kommentar er altså, at der er intet nyt under solen. Systemet er konstant
under fænomenerne. Den kulturelle udformning af de to køns roller og adfærd virker
uforanderlig.
Men hvorfor er forholdet så uforanderligt? Min forklaring bygger på to forhold: magt og
tryghed. Der vil altid være nogen der har fordel af en kulturs forklaringsmodel, og andre vil
læne sig op ad den for i den mindste ikke at havne længere nede.
Hvad angår tryghed som forklaring på rollernes inerti, relaterer jeg min forklaring til
Maslows behovspyramide, som følger umiddelbart herefter. Hvad angår magt, så henviser
jeg til det næstfølgende afsnit om magten som grundlag for kulturens udformning.

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide har fysiske behov (1) og sikkerhedsbehov (2) som de basale
behov. Men allerede derefter indtræder de sociale behov (3). At kunne føle sig accepteret i
en bestemt gruppe, at have et klart tilhørsforhold og få kærlighed, blive værdsat som den
man er; at ens identitet er at tilhøre denne gruppe. At opnå anerkendelse eller
påskønnelse i forbindelse med udførte opgaver kommer først derefter (4). Det er også et
mere basalt behov end at opnå selvrealisering (5)
Man kan sammenfatte gruppe 3 og 4 som sociale behov: den tryghed, som man har brug
for, ikke forstået som den ydre sikkerhedsmæssige situation, men mere basalt som den ro
det giver at man anerkendes for den man er som del af dette konkrete tilhørsforhold. Man
er god nok og accepteret. Man får den anerkendelse, som ligger i at være den man er, at
man gør det der forventes af én, at man udfylder den rolle der er ens køn, sådan som
samfundet har defineret den. Man får sine behov for fællesskab, kærlighed, venskab samt
behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper opfyldt. Man føler sig accepteret af
sine nære omgivelser, familie, naboer og arbejdskolleger, men også som borger i
samfundet.
Det kan godt være at man ikke har samme position, der forventes ikke den samme
adfærd, man opfordres ikke til at stræbe efter de samme ting, etc. etc., men man møder
billigende anerkendelse. Dette er vigtigere end en selvrealisering, som man måske
fornemmer et behov for, men som ville betyde en tøvende opbakning i ens omgivelser
eller en direkte misbilligelse.

Kulturens grundlag - arbejdsdeling og magt
Grundlaget for alle samfund er arbejdsdelingen og dets iboende magtforhold.
Denne konstellation etablerer et mønster, samfundets kultur, som har interesse i at
opretholde og reproducere sig selv. Dette er samfundsordenens uomgængelige selvreproduktion. Gennem tiden har klasser etableret en magtstruktur med privilegier, som
fremstilles som naturgivne og som blev håndhævet med våbenmagt og
straffeforanstaltninger. Dette gælder også de fordele som er blevet tildelt mændene og
som angives som en naturlig følge af naturgivne evner.
Det er almindeligt at høre forklaringen ’det er vores kultur’, når folk henviser til hvorfor
noget gøres på en bestemt måde, og at det så selvfølgelig er noget der skal æres og
respekteres. Men det netop er kulturen og dets fundament, som jeg sætter
spørgsmålstegn ved, dvs. hvorfor skal det være som det er. Hvis en person så henviser til
at man gør som man gør fordi det er ens kultur, så er det som at sige at det skal være som
det er fordi det er som det er. Det kalder jeg det kulturelle cirkelræsonnement.
På en pudsig måde afspejles magtforholdet mellem kvinder og mænd i den måde moden
har udviklet sig på i vestlige samfund. For tilsyneladende har kvinder lov til meget mere
end mænd, i og med kvinder i stadig større grad baner sig vej ind i mandens garderobe,
hvorimod det modsatte ikke gør sig gældende.
Når kvinder bliver politikere og får mulighed for at blande sig i debatten og tage
beslutninger, kort sagt får magt, begynder deres tøj ofte at ligne mændenes, hvorimod det
modsatte er utænkeligt. Det ville jo selvfølgelig være udtryk for en afgivelse af magt,
autoritet og status, hvilket manden selvfølgelig undgår, da han i så fald udsættes for
foragt.
Til at belyse dette forhold bringer jeg herunder uddrag fra en artikel om mode.
Derefter behandler jeg det centrale for mig: hvordan videreføres magtfordeling og
kønsroller i et samfund, som ikke bruger voldelig magt til at fastholde privilegierne. Dette
fænomen kalder jeg et tæppebombardement (se dette afsnit herunder), da påvirkningen
er en kombination af subtil indoktrinering foretaget på mange niveauer og påvirkning fra
dem, så skal give et individ den tryghed som er omtalt i Maslows behovspyramide.

Mode
Weekendavisen 8. februar 2019, Kultursektionen. En artikel om mode af Heidi Laura.
Titel:
Alt det mænd ikke må
Indledning:
Garderobe. Kvinder har erobret alt fra herrernes klædeskab, men Gud se i nåde til den
mand, som vover at overskride herretøjets snævre rammer. Maskuliniteten er indbygget i
tøjet.
Artikel:
Det slår aldrig fejl: Vis billeder af avantgarde-herremode til almindelige dødelige, og
forargelsen er garanteret. Mænd i sanseligt tætsiddende, draperet tøj, kropsafslørende
udskæringer eller værst af alt: skørter – uha, det gør ondt i den kollektive maskulinitet!
Grænserne for herretøj er hårdt trukket op. Et blik på dame- og herregarderoben afslører,
at kvinder i snart 100 år har kunnet gå i alt fra mændenes klædeskab – bukser, jakker,
veste, striktrøjer, polobluser, T-shirts, sokker og flade sko – mens herrerne intet har
overtaget fra kvinderne i samme periode.
Også i det daglige synes der at hvile et strengere blik på herrerne end på damerne: der er
en udbredt maskulin angst for at vise sig i noget, som ser ”bøsset” ud eller bare er for
pyntet og dermed feminint.
’For at blive set som maskulin skal mænd klæde sig dæmpet, funktionelt og i en stil, som
fastholder traditionelle mandlige værdier: autoritativt jakkesæt, sporty atletisk eller
kønstilpassede bukser,’ konstaterer man på Centre for Fashion Diversity and Social
Change ved Ryerson University i Canada.
Moden og dens evige små og kortvarige nyheder var for kvinder; herretøj var anderledes
stabilt og universelt. Kvinder pyntede sig og var forfængelige; mænd havde vigtigere ting
at tage sig til. (Anne Hollander: Sex and Suits: The evolution of Modern Dress.)
’Jeg ville ønske, at mænd nogle gange ikke var så praktiske og komfortable, og at de ville
gå i noget af det tøj på markedet, som kræver lidt mere,’ siger Nicholas Nybro. ’Men 80
procent af tiden går jeg også i dødssygt praktisk tøj. Sandheden er, at et par jeans,
kondisko og en T-shirt er meget rarere end stiletter, nederdel go en stram top. Jeg har
prøvet at gå i en nederdel, men jeg syntes, det var træls, jeg kan bedre bevæge mig og
cykle i et par bukser.
Simpel, sædvanlig, ubekymret og doven, men samtidig stålfast, selvsikker og konservativ.
Beklædning vil altid kommunikere personlighed, og der er selvfølgelig en sammenhæng
mellem tøj og maskulinitet.’

Den sociale kontrol og indoktrinering
Magtens videreførelse foregik førhen ved voldelige metoder. Hvilke metoder tager
samfundet nu i anvendelse for at sikre sig at kulturens udformning fortsætter som hidtil.
Som nævnt i omtalen af tøj, adfærd og redskaber bruges der tre typer forklaringer:
materielle, individuelle og sociale. Jeg lægger som også nævnt afgørende vægt på det
tredje: de sociale forventninger, samfundets påvirkning, kort sagt kulturen. Men hvordan
fungerer kulturen? Og hvorfor er den så konstant? Kulturens overlevering har tre led:
1. Uformel social kontrol
Første niveau finder sted fra før børn bliver født og tiden derefter via de voksnes indkøb af
tøj og legetøj (når gaver pakkes ind i babyforretninger spørges der altid til barnets køn, så
farven kan passe), forventninger til adfærd, anerkendelse og usikre miner ved det
anderledes (hvis en dreng f. eks. viser interesse for et dukkehus), kombineret med
børnenes ønske om tryghed.
Når barnet kan begynde at opfatte sig som en del af en gruppe, vil det være peergruppens
pres, drilleri og mobning, hvis der finder afvigelse sted. Og at føle sig som et accepteret
medlem af en gruppe er et fundamentalt behov.
Når barnet er tilstrækkeligt gammelt, vil det være underlagt massemediers indoktrinering.
Her bliver de samme budskaber gentaget om og om igen (når helten og heltinden sammen
flygter fra de onde, løber han altid lidt foran og holder hende i hånden).
Dette er et første niveau: uformel social kontrol.
2. Formel kontrol
Næste niveau er formel kontrol i form af tvang vedrørende påklædning og adfærd. Kvinder
skal møde op i stilethæle til præmieuddeling i Cannes, ballerinasko er forbudt. Slør er
påbudt i nogle kulturer.
3. Vold
Sidste niveau er vold i hjemmet og i sidste instans æresdrab.
I et samfund som det danske er det (næsten) kun den første påvirkning der er virksom. Til
gengæld mener jeg også at den er en effektiv indoktrinering af samfundets medlemmer.
Det kræver en enorm selvtillid, autonomi og modstandskraft at gå imod den og en stor
indre uro at være motiveret til det. Normalt mærker 90 % af befolkningen overhovedet ikke
at det sker og synes at det da kun er naturligt og dejligt at rollerne og adfærden er sådan.
Den forventning og anerkendelse vedrørende kønsroller som formidles via den nævnte
uformelle kontrol (udøvet af de voksne, peergruppen og massemedierne) har to

fundamenter:
Det ene fundament er at mennesket er en plastisk størrelse, hvor den største gruppe kan
formes uden at personen lider skade eller opfatter det som formning. Det er jo bare som
det skal være. Man har jo heller ikke prøvet noget andet som kan bruges som
sammenligning. Samfundsrevseren Poul Henningsen talte om »menneskets forbandede
tilpasningsevne«. Med det sigtede han til vor tilbøjelighed til at affinde os med det
utålelige.
Det andet fundament er vores behov for tryghed (se Maslows behovspyramide). Til
sammen kan de udrette mirakler. Dette sammen med

Tæppebombardementet
Som nævnt er den moderne metode, midlet, hvormed tilpasningen af samfundets individer
foregår, en indoktrinering. Jeg kan lide at bruge et andet ord, som mere levende giver en
fornemmelse af, hvor omfattende denne påvirkning er. Jeg vælger at kalde
indoktrineringen et tæppebombardement. Funktionen af dette tæppebombardement er at
fremstille kulturen som givet af naturlige uforanderlige forhold.
Dette gælder i denne sammenhæng også for forholdet i positionen mellem mænd og
kvinder og dikterer de herskende kønsroller. Disse kønsroller omfatter opgaver, funktioner,
interesser, adfærd, klædedragt og præsenteres som havende udgangspunkt i en naturlig
verdensorden. Disse kønsroller har derfor status som en orden med rod i menneskets
biologi.
Denne sociologiske påvirkning af og krav til individet komplementeres og understøttes af
individets psykologi, som beskrevet i Maslows behovspyramide vedrørende identitet og
tilhørsforhold.
Hvis alt går vel, fungerer denne komplementaritet ved at individet indgår i den skabelon
som samfundet stiller til rådighed. Dette giver en oplevelse af naturlighed og
selvfølgelighed. Det giver tryghed at indgå i en sammenhæng, hvor de andre accepterer
én og man ser sig selv afspejlet i de andres opgaver, interesser, funktioner, adfærd og
klædedragt.
Jeg har samlet en kavalkade af eksempler på kønsroller, som den findes i den mediebårne
samfundsmæssige påvirkning og tilpasningsmekanisme. Vores sprog, vores omtale af
andre, vores omgivelsers udformning, billeder, omtale af begivenheder, adfærd. Kort sagt:
et tæppebombardement.
Et sødt og velment forsøg på at forholde sig til dette tæppebombardement ses i et indlæg i
Jyllands-Posten d. 20. juli 2020. Her skriver et medlem af Djøfs Ligestillingskomité under
overskriften Vi skal nedbryde kønsstereotyperne i uddannnelsesvalg – skævvridningen får
konsekvenser blandt andet følgende:
En bidragende faktor [til skævvridningen i uddannelsesvalg] kan være opfattelsen af
traditionelle ’mande-’ og ’kvindefag’. Forskningen viser, at pædagoger og skolelærere (og
ja, også os som forældre) ubevidst møder børn med stereotype forestillinger om, hvad
drenge og piger kan og vil.
Det betyder, at børn, fra de er ganske små, mødes af kønsstereotyper, som påvirker
selvforståelse og livsvalg. Og er det ærlig talt ikke lidt gammeldags i en tid, hvor køn og
kønsroller i øvrigt har meget brede definitioner?
Min kommentar er blot, at det ikke er gammeldags, men lever i bedste velgående, og at
det er mange gange mere omfattende, end hun skriver.

En velmenende artikel i en Ugeavis i 2022:
’Tak, far, jeg eelsker denne her pyjamas, må jeg ikke nok få den’, hviner den lille pige i
tøjbutikken, mens hun fægter med et grønt natsæt.
’Den er også fin. Lad os se, om vi kan finde den i en pigefarve’, svarer faren.
Du gør det sikkert ikke bevidst, Men de fleste af os viderefører nogle kønsnormer, vi selv
er opflasket med. For ofte tænker man ikke engang over, at det kan gøres anderledes.
Men der er god grund til at overveje ordvalget. Ifølge…føler hver femte nemlig, at de ikke
har kunnet leve op til de kulturelle normer for køn.
Det betyder kun meget sjældent, at de vil have et andet køn. Men rammerne føles for
snævre. Og det er problematisk, fortæller…
Når omkring 20 procent ikke følte, at de som børn eller unge kunne leve op til de kulturelle
kønsnormer, så er vi nødt til at introducere nogle mere rummelige kønsforståelser, siger…
Min kommentar:
Så pænt kan tæppebombardementet forklares. Ud fra holdningen med, at hvis vi snakker
lidt om det, så…
Min rabiate forklaring med, at der findes intet i kulturelle normer, der er naturligt, er for stor
en pille at sluge. For alle har behov for at føle sig trygge, jf. Maslows behovspyramide og
ønsket om social accept, angsten for at blive set skævt til skal nok få langt de fleste til at
makke ret. Forældres blikke og jævnaldrendes hvasse kommentarer er tilstrækkeligt til at
banke alle alternative tilbøjeligheder på plads.

Diskrepans – identitet og rolle
Indoktrineringen, tæppebombardementet, har sin primære funktion i at fremstille en
tilstand, hvor den kulturelle udformning man befinder sig i svarer til naturens orden.
Kønnene er jo forskellige, og der sluttes fra at når rollerne nu engang er som de er, så er
det jo kun en naturlig følge af nogle fysiske (hormonmæssige, muskulære) egenskaber.
Man slutter fra kultur til natur, og bruger derefter naturen som begrundelse for kulturen.
Når nu f. eks. make-up, smykker, kjoler, stilethæle mm. (beklædning) og en lyttende,
omsorgsfuld og blid opførsel (adfærd) via denne tankemæssige cirkelslutning sættes lig
med hunkønnet, så må et hankønsvæsen (etableret som sådan via de primære
kønskarakterer som penis og skæg) jo opfatte sig som kvinde, hvis han føler trang til at
male sig i ansigtet og bruge smykker, og derfor ønske at skifte fysisk køn, så det passer til.
Tilsvarende vil et hunkønsvæsen sætte spørgsmål ved sin identitet, hvis hun ikke har et
omsorgsgen (som det så populært hedder) og kan lide at udfordre med vittig adfærd.
Hvis derfor et individ oplever diskrepans mellem sin egen indre identitetsfølelse og den
kulturelle skabelon, vil denne dysfunktion internaliseres og forstås som en fejl ved én selv.
(Ved homoseksualitet er der egentlig ikke nogen diskrepans. Ens præference er blot til det
samme køn som en selv. Her er problemet blot at de andre, samfundet, eventuelt ikke
accepterer det og tager afstand fra det og måske straffer én. Dette skyldes deres behov
for tryghed, som undermineres når de ikke reflekteres af alle andres adfærd).
Hvis derimod diskrepansen angår interesser, adfærd og klædedragt, så vil erkendelsen af
dette blive internaliseret som et tegn på at man nok tilhører det andet køn. Hvis man f. eks.
som dreng kan lide at lege med dukker, gå i kjole eller passe på børn, så må man jo være
en pige, selv om ens primære kønskarakterer er mandlige. Derfor må man opfinde en
tredje kategori, nemlig at man er transkønnet. Se her for en mere detaljeret analyse af
denne problematik i afsnittet om den biologiske fejlslutning.
Denne defensive strategi har den fordel, at den gængse skabelon for rollefordeling ikke
antastes, og at de andres opfattelse af den naturlige orden ikke antastes. Kulturens
normer fastholdes i deres naturlige grundvold.
En socialkonstruktivistisk og dermed offensiv tilgang til emnet vil, derimod, - i
modsætning til den biologiske - pege på at denne samfundets, kulturens ’naturlige orden’
er en konstruktion, som tjener to formål (jf. samfundets magtstruktur og individernes
tryghedsbehov), og at der ikke via naturen er givet nogen opgaver, funktioner, interesser,
adfærd eller klædedragt, der er mere naturlige for det ene køn end det andet.
Men at have denne holdning, indsigt, er at stille sig uden for en tusindårig historie,
samfundets accept, uden mulighed for at overbevise særligt mange. At fastholde sin
indsigt på denne baggrund er at vide sig afsnøret fra den virkelighed, man befinder sig i,
afsnøret fra andres forståelse. Dette kræver en vilje til at holde fast, og at kæmpe for at

andre skal forstå det eller at samfundet skal acceptere det, er som at kæmpe mod
vindmøller.

Fejlslutninger
LGBTQ+ bevægelsen, identitetspolitik, woke-kultur har i de senere år fået vind i sejlene og
forventer frisind og accept, så det er med nogen tøven, at jeg nu fremsætter min egen
opfattelse af køn og kønsroller.
Min indvending er kort udtrykt at der bygges på fejlslutninger. Disse er
Den magiske fejlslutning
Den biologiske fejlslutning
Den naturalistiske fejlslutning

Den magiske fejlslutning
Karl Popper bruger dette udtryk i bogen Det åbne samfund og dets fjender til at beskrive,
hvordan folk før Perikles i Grækenland satte lighedstegn mellem deres foreliggende
samfund og den naturlige givne tilstand.
Det er et af karaktertrækkene ved den magiske holdning i et primitivt stammesamfund eller
’lukket samfund’, at det lever i en tryllekreds af uforanderlige tabuer, af love og skikke, der
føles lige så uundgåelige som solopgangen, eller årstidernes skiften, eller tilsvarende
indlysende regelmæssigheder i naturen. Og der er kun efter at dette magiske ’lukkede
samfund’ faktisk er brudt sammen, at en teoretisk forståelse af forskellen mellem ’natur’ og
’samfund’ kan udvikles.
Side 74, kapitlet Natur og konvention. Se også disse sider: 14, 194, 209-210, 225, 243.
Med andre ord, man henviste til at forholdene var sådan, fordi det var naturens orden.
Dette er en konservativ forklaring, som finder hvile og tryghed i noget, der altid har været
sådan, og som man derfor ikke pludselig skal lave om.
I vores konkrete sammenhæng er det ikke samfundet, men menneskets natur, der tales
om. Sådan som vi mennesker lever og handler er naturens orden og det er naturstridigt at
lave om på det. Kønsroller er naturgivne.
Man kan stille det spørgsmål: hvordan kan det være at den magiske fejlslutning har så
stærkt et fundament i en moderne befolkning. Her vil jeg henvise til mit afsnit om
tæppebombardementet.
Et interessant eksempel på den magiske fejlslutning finder jeg i et læserbrev, som et
medlem af folketinget for Dansk Folkeparti har i Jyllandsposten d. 2. oktober 2020. Titlen
’Er der plads til en gentleman i krænkelsesuniverset?’
Hans ærinde er at beklage, at en mand som blot ønsker at opføre sig ordentlig over for
kvinder ender med at komme galt af sted. Her skriver han blandt andet:
’Det kan nemt ende som et opgør med de klassiske dyder, hvor en mand i sagens natur
optræder galant og belevent over for en repræsentant for det modsatte køn.
Jeg er f.eks. blevet mødt med undrende blikke fra yngre kvinder, når jeg vælger at holde

døren i stedet for at knalde den i synet på dem, eller træder et skridt tilbage for at lade
kvinden komme først ind i et lokale.
Jeg er også stort set holdt op med at komplimentere kvinder for deres påklædning, da det
åbenbart også kan blive genstand for vildfarelser.
…
Det er en skam, at vi er nået dertil, hvor en gentleman forveksles med en grobrian, og hvor
der ikke længere er plads til at omgås naturligt kønnene imellem.’
De interessante ord her er ’klassiske dyder’ og ’omgås naturligt’. Han sætter lighedstegn
mellem de adfærdsformer, der har varet i mange år og som han sætter pris på, og så
naturen. Dvs. det historiske udviklingstrin, som vi befinder os i og som støttes af det
sociale tæppebombardement, er natur.
Et andet interessant eksempel har Martin K. i WA nr. 35 2021. I forbindelse med en
reklame for avisen og hans brug af en hættetrøje siger han undskyld. Han skriver:
’Jeg går faktisk med hættetrøje en gang imellem, selv om jeg er helt bevidst om, at det er
lidt påtaget for en 50-årig mand at gå med hættetrøje. Jeg synes, man skal klæde sig
nogenlunde alderssvarende, og jeg er helt holdt op med at gå med gummisko, når jeg har
jakkesæt på’.
Ordet alderssvarende.
Er noget praktisk (dikteret af vejr, arbejde e.l.), er det noget man har lyst til (en indre
personlig trang) eller er det noget samfundet forventer, bekræfter og belønner (et socialt
pres). Det er de tre muligheder der foreligger.
I dette tilfælde er det klart, at han tidligere har gjort det af de to første grunde, men at han
nu indser, at det er den tredje, han må bøje sig for.
Så vidt, så godt. Men det mest interessante er, at denne kulturelle norm opfattes som
naturlig. At der er noget der ligger forud for de tre motiver for påklædning. At det kulturelle,
sociale hviler på et fundament, som er øverste dommer i vurderingen af, hvorvidt noget er
rigtigt eller ej. Den magiske fejlslutning i en ny variant.

Den biologiske fejlslutning
Hvis en person så oplever en diskrepans mellem den naturgivne rolle (som den foreligger i
samfundet) og sine indre tilskyndelser, vil personen have en tendens til at stille spørgsmål
til sin egen identitet. Se afsnittet om diskrepans – identitet og rolle for en uddybning af
dette. Han eller hun kan selvfølgelig prøve at kæmpe med sig selv og prøve at tilpasse sig.
De andre har jo ikke problemer.
Men hvis det ikke lykkes, så vil det føre til et ønske om at ’springe ud’ og erklære sig som
det modsatte køn. Og ikke nok med det: det er ikke nok at iføre sig en anden klædedragt
eller opføre sig som det andet køn, nej, han eller hun vil også ændre sin krop for at blive til
det andet køn.
LGBTQ+ vil selvfølgelig sige at det kun er rimeligt med hormonbehandling og kirurgi for at
opnå denne effekt. Der er ikke tale om en biologisk fejlslutning. Jeg mener derimod, at de
ikke ser den oprindelige magiske fejlslutning og dermed følger op med en biologisk
fejlslutning.
Udtrykt på denne måde:
Først slutter man tilbage fra den oplevede kultur til en påstået natur (den magiske
fejlslutning): at kønsroller ikke er menneskeskabte.
Så hvis man er utilpas i den kønsrolle, som opleves, må man følgelig ændre sig selv for at
komme tilbage til den natur man tilhører. Dvs. ændre sin krop (den biologiske fejlslutning).
Hele transgender problematikken er baseret på naturaliseringen af kulturen som den
foreligger. Unge mennesker registrerer rørelser i sig selv, som ikke svarer til kulturen. Det
som kaldes kønsdysfori. Men da kulturen har naturaliseret sig selv, må løsningen følgelig
være natur-behandlende: kønsoperation, ny udfyldningsmulighed i passet, ny
tilhørsgruppe, adgang til det toilet som passer til ens selvopfattelse mm.
Et interessant eksempel på, hvordan mennesker kan acceptere deres skæbne og
godtage den biologiske fejlslutning, er denne artikel om Anne Mette Kærulf Lorentzen.
I Jyllands-Postens kulturtillæg 23. september 2018 fortæller Anne Mette Kærulf Lorentzen
om at springe ud som lesbisk som 40-årig. I denne sammenhæng fortæller hun om sin
barndom:
’Jeg var afgjort en klassisk tomboy (drengepige, red.), da jeg var lille. Jeg hadede at gå i
kjoler, og jeg hadede at få flettet mit hår.’
På et tidspunkt arvede hun et jakkesæt fra sin ældre fætter. Hun gik med det uafbrudt –
også i skolen, hvor hun selvfølgelig blev mødt af klassekammeraternes drillerier.
’Jeg elskede det. Jeg kan huske, at jeg var ligeglad med drillerierne, for jeg følte mig
virkelig som mig, og det var der en enorm styrke i.’

Altså: der sættes lighedstegn mellem det kulturelt pålagte udtryk og den biologiske natur:
kjole/fletning = biologisk pige, jakkesæt = biologisk dreng. Tæppebombardementet har
sejret. Hun accepterer altså samfundets cirkelræsonnement i sit forsøg på at acceptere sig
selv!
Og LGBTQ har stor magt!
I artiklen Transformation 2-0 (Weekendavisen 4. juli 2020) skriver Lone Frank følgende:
Tavistock Center, som er det britiske sundhedssystems behandlingsenhed for børn med
kønsdysfori…praktiserer såkaldt affirmative care. Denne tilgang er opfundet og fremmet af
LGBTQ-organisationer og går ud på, at man uden videre støtter barnets eller den unges
ønske om at forandre køn, fordi selve det at stille spørgsmål til, om det handler om
kønsidentitet eller noget andet eller mere forbigående, ses som mangel på accept og
dermed skadeligt.
()
”Den eneste forsker (Lisa Littman), som seriøst har kastet sig over fænomenet, er blevet
hængt ud og angrebet på det groveste” siger Kenneth Zucker. ”Fordi hun vover at se på
mulige socio-psykologiske mekanismer, hvilket går imod trans-organisationernes vedtagne
narrativ om, at man er født transkønnet. De dyrker interessant nok en biologisk
essentialisme lige på dette punkt.”
()
Kenneth Zucker, professor i psykologi og leder af Torontos Child Youth and Family
Gender Identity Clinic. Han blev i 2015 fyret efter at aktivister beskyldte ham for at ville
’omvende’ sine patienter og underkende deres sande identitet.

Den naturalistiske fejlslutning
Som den tredje fejlslutning vil jeg omtale den naturalistiske fejlslutning. Hvor den magiske
fejlslutning peger tilbage og siger at sådan som vi observerer adfærd her og nu har det
altid været, og hvor den biologiske fejlslutning tager konsekvensen af det og tilpasser sin
krop til det, så peger den naturalistiske fejlslutning fremad.
Fordi hvis man hviler trygt i forholdene som de er og ikke ønsker at se dem lavet om, vil
man sætte lighedstegn mellem sin egen adfærd og naturen (den magiske fejlslutning) og
mene at den skal videreføres. Dette kalder jeg i forlængelse af Kant den naturalistiske
fejlslutning. Dvs. at sådan som forholdene er, bør og skal forholdene også være fremover.
På denne måde vil man også kunne irettesætte og se skævt til individer der ikke udfolder
sig som én selv.

Socialkonstruktivisme
Heroverfor sætter jeg den socialkonstruktivistiske forklaring: Hvis man kun henviser til de
observerbare forhold, dvs. sådan som kulturen nu en gang foreligger, vil man også kunne
observere, at der er mange varianter. Derfor vil man acceptere, at mennesker kan være på
mange måder og at der tilsyneladende ikke er nogen begrundelse for at være andet end
det man nu har lyst til. Mennesket er hvad det gør sig selv til.
Hvis man vælger dette synspunkt som det sande, vil man se forholdene som konventioner,
foretaget af mennesker, som så selvfølgelig vil kunne lave dem om. Den
socialkonstruktivistiske opfattelse ser rollen som en historisk tilpasning af individet til et
givent magtforhold. Et kulturelt overleveret fænomen.
Denne situation er for de fleste tryghedsmæssigt uholdbart, og man vil søge at finde
grundlag for forklaringer, der begrunder sig i og hviler i uforanderlige tilstande. Det er her
at fejlslutningerne opstår.

Sammenfatning
Som nævnt tidligere, er der tre mulige faktorer når man skal beskrive de to køns tøj,
adfærd og brugsgenstande: materielle, sociale og individuelle. Dette svarer til den
filosofiske inddeling i natur, samfund og individ. Denne inddeling paralleliserer jeg til trans
problematikken.
Natur = det medfødte køn, de primære kønskarakterer.
Samfund = den kønsrolle som man forventes at udfolde.
Individ = den selvoplevede identitet.
Hvordan er så forbindelsen mellem disse tre mulige faktorer?
For en traditionel opfattelse er det meget simpelt. De falder sammen. En kvinde fødes som
kvinde og indgår umiddelbart og harmonisk i den rolle samfundet stiller til rådighed og føler
sig instinktivt tilpas. Det tilsvarende for en mand. Via et ægteskab, hvor de supplerer og
komplementerer hinanden får de afkom som viderefører dette mønster.
En LGBT+ opfattelse vil derimod afskære forbindelsen mellem natur og individ. Hvis en
kvinde (det medfødte køn, de primære kønskarakterer) føler sig som mand (den
selvoplevede identitet), så er man mand. Den sociale rolle opfattes stadig som givet og
derfor må tøj og adfærd må derfor følge med. Og ofte også legemet, som så skal tilpasses
identiteten ved hjælp af hormoner og operationer.
En socialkonstruktivistisk forklaring afskærer forbindelsen mellem natur og samfund og
mellem natur (køn) og identitet. Den kønsrolle man forventes at udfolde er
historisk/kulturelt betinget. Den identitet man føler medfører ikke nogen forventning om at
udfylde en bestemt rolle eller lave sin krop om.
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Et individ fødes med egenskaber:
køn, karakter, evner, interesser…
Det naturlige aspekt

Når man skal forklare, hvorfor individer, dvs. piger og drenge, opfører sig eller handler på
en bestemt måde, har nogle bestemte interesser, ønsker bestemte ting, kan man henvise
til to forskellige kilder:
Essentialisme er at henvise til det naturlige aspekt.
Socialkontruktivisme er at henvise til de tre ydre tilskyndelser, dvs. de sociale aspekter.
Dem, som jeg tilsammen kalder tæppebombardementet.

Kvinder ønsker høje selvsikre mænd
I Weekendavisen nr. 28 2021 causerer A.L. over et tv-program:
Der medvirker både kvinder og eksperter i programmet, som samstemmende slår fast, at
kvinder over hele kloden alt andet lige helst vil have en mand, der er højere end dem selv,
og gerne lidt højere end andre mænd. Og der foranstaltes et grusomt eksperiment, hvor
fire kvinder skal vurdere, hvem de helst vil date, alene på baggrund af mændenes
udseende.
Mændene placeres bag et forhæng, og den lave af dem på et podie, så de synes lige høje
i starten. Kvinderne ser deres ansigter og enes om, at så meget betyder udseendet da
heller ikke. Det er smilet i øjnene og udstrålingen, der gør forskellen. Det mener de, lige til
forhænget falder, og det bliver synlig, at den ene er lav. Das meddeler den laveste kvinde
forfjamsket, at hun da godt ved, at det er meningen, at hun som lav kvinde brude tage en
lav mand. Men det magter hun altså ikke. Hun har også brug for en høj mand til at føle sig
tryg.
De fleste af de lave mænd, vi møder i programmet, har ingen problemer overhovedet med
at vise sårbarhed. Flere af dem ligner en stor undskyldning for sig selv. Just dét er ifølge
programmets eksperter problemet: Kvinder falder ikke for mænd, der tvivler på sig selv. De
falder for dem, der tror på sig selv.
Er det en naturlov (determinisme)? At sådan er mænd og kvinder skabt.
Eller er det et resultat af et samfund, der bygger på magt og tryghed? Så at den
umiddelbare reaktion bunder i en på sin vis rationel overvejelse.
Og er den hjulpet på vej af et tæppebombardement af indtryk, som alle viser denne
’normale’ sammenhæng?

Sådan er det jo
Uddrag hentet fra B.M. i WA 10.12.21.
Jeg tager aldrig initiativet med kvinder. Jeg har aldrig kysset, rørt, flirtet, sextet eller sendt
dickpics til nogen, som ikke direkte har bedt mig om det eller har gjort det mod mig først.
Kvinder har irriteret og utålmodigt sagt, at de snart ville skride, hvis jeg ikke tog mig
sammen og kyssede dem. Andre har fortalt, at de i årevis forgæves har ventet på, at jeg
ville tage det første skridt. Det gjorde jeg ikke. Alle kvinder jeg har været sammen med i
mit liv, er kvinder, som har taget teten, og jeg ville højst sandsynligt være jomfru den dag i
dag, hvis de ikke havde gjort det. Jeg var en genert dreng og voksede op uden helt at
kunne læse pigernes, for andre, åbenlyse signaler. Og jeg var forbløffet over, at mine
jævnaldrende ikke havde det på samme måde. Hele mit liv har jeg set det som lidt af et
handicap, men i disse tider føler jeg mig faktisk heldig.
Der var engang da mænd gik på jagt efter kvinder, og kvinder gerne ville jages. Dengang
kvinder skulle overtales til sex - og gerne ville overtales. Der var mandemænd dengang.
Stoiske mænd med hår på brystet. De mænd var godt klar over, hvordan pigebørn skulle
håndteres. Det havde de lært af deres fædres generation. De vidste, at kvinder skulle
erobres, og at kvinder gerne ville erobres. Det kunne de se i film og på tv, læse i bøger og
blade og selv se med deres egne øjne, hver gang de gik i byen. Dem, der fik pigerne, var
de seksuelt aggressive mænd, som ikke var bange for at presse på, og som ofte ikke
accepterede et afslag lige med det samme.
Personlig bryder jeg mig ikke om den måde at udleve seksualdriften på. Jeg har altid
ment, det var lidt primitivt, men selvom jeg selv altid har rystet forarget på hovedet, når en
ung mand i nattelivet simpelthen var nødt til at holde en fremmed kvinde på hofterne eller
røven, når han skulle råbe hende noget i øret, måtte jeg også acceptere, at det med ofte
virkede for de mænd. Og jeg måtte ret hurtigt indse, at graden af krænkelse, de kvinder
følte ved den slags berøring, havde ret meget at gøre med, hvor attraktiv de syntes, at
manden var, der udførte berøringen.
Mænd har scoret kvinder sådan hele deres liv. Kvinder vil gerne scores sådan.
Som mandens sang lyder:
Man kan vel ikke gøre for at man har charme. Man kan vel ikke gøre for det, kan man vel.

Harry Potter
Jeg var woke før begrebet blev opfundet. Som lærer gjorde jeg indvendinger mod en bog
der hed Man belonging – or not belonging. En antologi af noveller, hvor de alle sammen
var skrevet af mænd. En bog beregnet til undervisning i gymnasiet, med lige dele piger og
drenge. I medlemsbladet hvor jeg skrev mit indlæg, fik jeg at vide af fagkonsulenterne at
det vigtige var at novellerne behandlede ’almene’ problemstillinger, ikke hvilket køn
forfatterne havde. Fagkonsulenterne var mænd, redaktørerne var mænd, forfatterne var
mænd. Det var altså ’almene’ erfaringer, som piger og drenge skulle sætte sig ind i. Efter
denne sætten mig på plads har jeg ikke ytret mig offentligt.
J.K.Rowling er en snu kvinde. Hvis hendes bøger havde haft en pige som hovedperson,
Harriet Potter, havde de aldrig haft den samme gennemslagskraft. Hendes hovedpersoner
er også en klassiker: helten, en dreng, som på trods af manglende opbakning, viser sine
efterlignelsesværdige kvaliteter. En pige, som på sidelinjen viser sin intelligens og bidrager
med væsentlige oplysninger. Lidt kedelig, men en token girl er nødvendig, når bare hun
ikke stjæler billedet fra helten. Og som en tredje, den morsomme dreng. Det er jo
hankønnets opgave at kunne underholde med vittigheder og sjove bemærkninger og sjove
ansigtsudtryk. Et klassisk trekløver, som genfindes i megen litteratur og medier.
I the Goblet of Fire bliver kønsrollerne understreget. Der skal være bal på Hogwarts, og
drengene skal invitere en pige til ballet. Rowlings fantasi rækker ikke til at det modsatte
kunne være tilfældet. En pige spørger direkte den ’morsomme’ dreng: har du ikke tænkt at
invitere mig til ballet.
Og de centrale aktører i hele Hogwarts universet er alle sammen mænd, på nær én,
Minerva McGonagall. Hun er igen med som en ’token woman’. Og hun har igen den
’kedelige’ funktion at irettesætte når nogen begår noget. Men hun har ingen betydning for
plottet.
Og hele miljøet på skolen er en gentagelse af et undervisningssystem, som man i andre
sammenhænge ville kalde den sorte skole.

Maskuline og feminine sider
En pudsig og relativt almindelig opfattelse, som prøver på at være åben omkring kønnenes
mulighed for at vedkende sig sider af sig selv, er denne: Man antager, at der findes
maskuline og feminine værdier, og at begge typer forekommer hos begge køn.
Et eksempel på dette fremføres i en artikel i Weekendavisen 1. marts 2019 af Thomas
Markersen, som er uddannet psykolog og arbejder som konsulent. Hans artikel har
overskriften Misforstået maskulinitet. Her siger han:
’Hvad er i grunden traditionel maskulinitet? Mandighed og duelighed har altid været
uadskillelige begreber. Det maskuline er nogenlunde ensbetydende med at gøre det, der
virker, selvom det kan være svært, vovet, farligt, hårdt og kan få folk imod dig. Her til lands
er det også blevet kaldt dydsetik og har været forbundet med især mod, selvkontrol,
retfærdighed, kærlighed, åndelighed, medmenneskelighed, viden og visdom (på engelsk
hedder det virtues fra virtu fra latin, hvor vir betyder ”mand”). Maskulinitet er således også
forbundet med stoicismen, hvorved mandighed blandt andet beror på evnen til at lade
vrede og uro passere, så man kan holde sit hoved klart og gøre det rette uanset.’
Og han fortsætter lidt efter:
’Når en mand tør udleve sin maskulinitet i den store verden, med blandt andet
konkurrence, risikovillighed, dygtiggørelse, hårdhed og udholdenhed, kan han opbygge så
meget selvaccept, at han også begynder at acceptere sine mere feminine sider, som alle
mænd jo også besidder. På den måde forstår han kvinder bedre, og kvinder finder ro og
inspiration hos den slags mænd, for de kan spejle sig i den maskuline mands feminine
sider.’
Den interessante passage her er at manden begynder at acceptere sine mere feminine
sider, som alle mænd jo også besidder. Det oplagte, enkle og banale spørgsmål man her
kan stille er: Hvis alle mænd besidder begge sider, hvorfor skal den ene så kaldes
maskulin og den anden feminin? Hvis svaret er, at sådan plejer det jo normalt at være, og
det så derfor må være det naturlige, så er der dertil kun at sige, at dette er et eksempel på
den magiske fejlslutning: dvs. at man slutter fra det observerede til noget naturligt, noget
biologisk.
Et andet spørgsmål, der melder sig, er dette: Hvis en kvindes adfærd er karakteriseret ved
at gøre det, der virker, selvom det kan være svært, vovet, farligt, hårdt og kan få folk imod
dig (citeret fra passagen ovenfor), er det så et tegn på at hun er mandig og ikke rigtig
kvindelig? Hvis svaret her er, at kvinder selvfølgelig også har maskuline sider, så kan jeg
kun gentage spørgsmålet ovenfor: Hvis alle kvinder besidder begge sider, hvorfor skal den
ene så kaldes maskulin og den anden feminin?
Og hvorfor kan/skal kvinder spejle sig i den maskuline mands feminine sider for at finde
inspiration? Kan kvinder ikke spejle sig i mandens maskuline sider hvis kvinder også
besidder begge sider? Udsagnet forudsætter, at forfatteren egentlig ikke mener, at kvinder
også har maskuline sider, som de, altså kvinderne, kan opdyrke hos sig selv.

Man kan spørge sig selv, hvorfor det forekommer så oplagt at sætte lighedstegn mellem
det observerede og det, man opfatter som menneskets natur. Svaret vil nok være, at langt
hen ad vejen er det jo det der sker, at det kan enhver jo se. Hertil er der at sige, at det jo
også er oplagt at det er det samfundet forventer af individet. Samfundets indoktrinering af
individer er så total at den er nem at overse, hvis man ikke har problemer med den. Jeg
har givet en detaljeret beskrivelse af den indoktrinering, som jeg også ynder at kalde et
tæppebombardement, i afsnittet om den sociale kontrol og indoktrinering, i det afsnit der
hedder den uformelle sociale kontrol.
Man kunne få den tanke, at Thomas Markersen gerne ser denne skelnen fortsat: dvs. at
de nævnte positive egenskaber primært tillægges manden. Hvis dette er tilfældet, så har vi
et eksempel på den naturalistiske fejlslutning: at man slutter fra er til bør. Dvs. Den
normale adfærd og forståelse opfattes som ønskelig.
Hvis man i dag erkender, at de såkaldte maskuline og feminine egenskaber faktisk findes
hos både mænd og kvinder, så giver det ikke længere mening at bruge betegnelsen
maskulin og feminin. Så må man kalde dem diverse humane egenskaber, hvor nogle er
mere udadvendte og udtryk for gåpåmod, og andre er mere bløde og stille.
Når de anvendes, vil de utvivlsomt have en tilpassende og normativ effekt, da en pige i
den formative alder jo reagerer på, at nogle egenskaber, som hun eventuelt besidder,
kaldes for maskuline. Tilsvarende for en dreng. For ham ville det være betænkeligt at
konstatere egenskaber hos sig selv, som anses for feminine. Det vil helt klart skabe tvivl
og uro i en identitetssøgende alder at få den tanke, at man måske ikke er helt normal.
Jævnfør her de sociale behovs rolle i Maslows behovspyramide.

Min holdning til kønsroller
Jeg vil afslutningsvis forklare min opfattelse af og holdning til kønsroller og dermed min
motivation for at beskæftige mig med dem. De har haft en afgørende indflydelse på min
udvikling og mit sind, og det derfor har været nødvendigt for mig at frigøre mig fra denne
indflydelse ved at udtrykke det skriftligt og dermed få det ud af hovedet. Ellers er det noget
som ellers fortsætter som en tvangstanke, en besættelse, noget som okkuperer mit sind
og blokerer mig.
Jeg har tidligt haft følelsen af at komme til kort: jeg kan ikke være galant, være
underholdende, flirte. Deraf har fulgt at jeg er uden tro på mig selv, ikke hviler i mig selv
sammen med det andet køn; ensomhed og følelsen af mangel har domineret min barndom
og ungdom, dvs. den følelsesmæssigt, psykologisk formative periode. Og herfra stammer
al min senere fokusering på kønsroller, en besættelse som skaber en distance til
situationer hvor jeg skal forholde mig til det andet køn; jeg er aldrig spontan.
Her er grunden lagt til mit had til kønsroller; et had som forstærkes af at jeg kan registrere
hvor naturligt andre oplever dem og går i et med dem. Hver gang jeg så oplever at andre
opfatter disse roller som moderne og nytænkte, elegante og underholdende, naturlige og
berigende, kan jeg kun vrænge af det og tænke: Åh nej. Nu igen.
Teksten Bullet in the Brain er en forkortet udgave af en novelle, der beskriver en
intellektuel persons lede ved klicheer. Den følelse han giver udtryk for rammer præcist min
følelse.

Eksempler på kønsroller
Det næste er en ikke-prioriteret liste af eksempler på kønsroller, som man kan finde i alle
mulige sammenhænge:
Et opslag i en italiensk-dansk ordbog: collegiale - kostskoleelev eller ung mand/pige. (Mit
spørgsmål: Hvorfor ikke dreng/ung kvinde?)
Et læserbrev i dansk avis: En mand roser en kvinde for at have foretaget et initiativ i en
vigtig sag. Han kalder hende rosende for ’et rigtigt mandfolk’.
Kun pige/damecykler har cykelkurve. Prøv selv at se i gadebilledet. Forklaringen er at
mandens cykel skal strutte af potens og performance. Kvinden tager sig af huslige indkøb.

Manden tager sig altid af grillen (Mr. Barbeque Man) mens kvinder har 'valgt' at lave
salaten (ledsagetekst i blad).
Manden byder selvfølgelig op til dans og fører.
Det tilkommer også manden at skænke vinen op til borddamen. Alt sammen udtryk for at
tage initiativ. Undervejs fremkomme med morsomheder som sekunderes med latter og
goodwill/anerkendelse af damerne.
Til dronningens nytårstaffel svælger journalister og kommentatorer i damernes kjoler.
Gamle (påklædte) mænd og unge (nedringede) duller er den almindelige kombination når
et par skal introducere festlige begivenheder i TV.

Post-coitale scener i film: han ligger på ryggen efter endt performance og hun kryber ind til
ham, som for at søge beskyttelse. I reklamer for dejlig afslapning på hotelferie ligger han
og hun på samme måde.
Kvindelige mannequiner i udstillingsvinduer står altid på tæerne, fordi de per selvfølge skal
iføres sko med stilethæle.

Et dejligt billede af en naturlig sød situation.
1000 piger i Vejle og campus bliver rangeret på skønhedsliste. Rektor siger det oplagte:
piger er så meget andet end deres udseende. Det er sexisme. Og så interviewes en af
pigerne, som er forarget. Hun er shinet op, viser at hun bruger megen tid på at lægge
makeup. Hvert år transmitteres Miss World i fjernsynet. Ingen har samme kommentarer.
Folk nægter at erkende eksistensen af det system de er en del af.
Her er hvad der forventes af piger, hvis de vil sole sig som fotomodeller. Udklip fra Varde
Ugeavis:

Hvor er det altså moderne og fint. Miss Italia 2019.
Antonio Manzini er en italiensk krimiforfatter. Han skriver blændende godt med sans for
realistiske situationer. Hans hovedperson hedder Rocco Schiavone, som er
vicepolitimester i byen Aosta og en meget selvsikker mandstype med naturlige sunde
interesser for kvinder.

Fate il vostro gioco
Ved en lejlighed skal han organisere en aktion i et spillecasino og til den lejlighed har han
bedt sine medarbejdere klæde sig pænt på. De mandlige personer har lidt
ubehjælpsomme jakkesæt på, men da den eneste kvinde ankommer bliver de alle helt paf:
Michela Gambino invece sotto un cappotto di velluto bordeaux sfoderava un abito nero
lungo con spacco laterale inguinale e un paio di Sergio Rossi tacco 12 rosse ai piedi. Il
décolletté generoso era adornato da una collana di pietre verdi. Scattò in applauso
convinto. (260-261).
Michela Gambino - i modsætning til dem - under en bordeaux fløjlskappe var iført en lang
sort kjole med en slidse og et par Sergio Rossi røde sko med 12 cm høje hæle. Den
generøse dekolleté blev prydet med en halskæde af grønne sten. Der udbrød spontant en
overbevist applaus.
Lidt senere skal alle medarbejderne ind på casinoet:

Rocco guardò il gruppo salire le scale e aspettò fino a quando anche Michela, la più lenta
per i tacchi vertiginosi, sparì nella notte. (262)
Rocco iagttog gruppen gå op ad trappen og ventede, indtil Michela, den langsommere på
grund af de høje hæle, forsvandt i natten.
Høje hæle hindrer bevægelsesfriheden, men mænd forventer at se kvinder i dem og
applauderer når de ifører sig dem.
Dette understreges yderligere lidt senere, da Rocco får en telefonopringning med en god
nyhed:
Bene, la prima bella notizia della serata dopo il vestito della Gambino, pensò. (270).
Fint, aftenens første gode nyhed efter Michela Gambinos dragt, tænkte han.
Så der efterlades ikke nogen tvivl om hvad der forventes af kvinder for at blive værdsat af
mænd.

Tilbage i 1983 talte den dengang tidligere skatteminister Mogens Lykketoft (S) om, at de
på Fondsbørsen opførte sig "som en flok gamle, hysteriske kællinger." Dette udtryk bruges
nu helt generelt.
De er med andre ord at opfatte som tøsedrenge.
I Weekendavisen refereres 23. august 2019 en kommentar på Facebook som Lars Seier
Christensen laver om Søren Espersen:
Søren Espersen og andre opfører sig som en flok skolepiger, der ikke er blevet budt op til
afdansningsballet.
Søren Espersen afviser dog at være en skolepige: Jeg er ikke en lille tøs.
Udover at traditionen kræver at kvinder/piger passivt skal afvente mandens/drengens
initiativ (som her kun er en given ikke-diskuteret forudsætning), så er det klart, at for at
sige noget negativt om mænd skal man bruge betegnelser om kvinder.
Jævnfør følgende to udtryk: pigefornærmet og klassens frække dreng. Gæt hvordan den
positive og negativ ladning fordeler sig.
I en omtale af et orienteringsløb, som han er meget tilfreds med, kommenterer en løber
turen på denne måde: ’navn’ banevrider havde virkelig kreeret en rigtig herrebane. Et klart
positivt udtryk.
I en Deadline udsendelse om de konservatives mistillid til Eva Kjer Hansen kommenterer
Helle Ib og Sigge Winther Nielsen sagen med brug af følgende udtryk:
Han prøver at ’bitche’ modstanderen, de er ’tøsefornærmede’, den der ’har bukserne på’.
Det er klart hvilket køn der bruges til at sige noget negativt, og hvilket køn der bruges til at
sige noget positivt.

Blandt såkaldte berømte citater figurerer Jack Nicholsons: My mother never saw the irony
of calling me a son of a bitch. Udover at det er morsomt, kan man også spørge hvorfor det
overhovedet kan være et skældsord.
Hvad er en Kællingeknude? Et råbåndsknob bundet forkert.
Commedia dell’Arte persongalleri. Læg mærke til rollefordelingen.

Så er rollerne på plads!
Kvinder og instrumenter passer ikke sammen. Men en sanglærke kan man altid bruge.

Hun viste ham hvem der havde bukserne på. Hvad havde han på?
For Jyllandsposten er der ingen tvivl om hvad frisind er: Nøgne kvinder med stilethæle:

I forbindelse med ‘La giornata mondiale contro la violenza sulle donne’ (verdensdagen
mod vold mod kvinder) vises i aviserne dette billede med teksten: De røde sko som
symbol på kampen mod vold mod kvinder. Hensigten er pæn og solidarisk, og viser at
kvinder og stilethæle hører sammen.

Jyllandsposten fejrer i 2018 50års dagen for 68-oprøret. Den skriver i en opfordring til at
bidrage til avisen følgende:
Det er 50 år siden, at et ungdomsoprør ændrede verden og vores måde at leve på.

Det interessante ved billedet er at se hvad der ikke har ændret sig.

En anmeldelse i JP af sommerrevy på Rødvig Kro, Stevns: fuld af dejlige viser og tekster.
Skønne revyperler fra dengang og nu.
Man lægger mærke til damernes elegante posering, mens mændene står solidt plantet.

På rastepladserne langs den tyske/italienske motorvej er der toiletter til herrer og damer.
Ved ankomsten af busser med pensionister på ferie er der lange køer foran

dametoiletterne og ikke herretoiletterne. Hvorfor?
Fordi herrerne har pissoirer, som ikke fylder så meget som kabiner. Derfor kan der være
mange flere i gang samtidig, hvilket er en fordel.
Hvis fordelingen havde været mellem hvide og sorte mænd til de hvide mænds fordel,
havde alle råbt ’diskrimination’ og forholdene var straks blevet ændret.
Men ikke her. Hvorfor?
Caroline Wozniacki efter sin Australian Open sejr. Man er vel en rigtig dame! At skoene er
en belastning for fødderne betyder mindre.

Som Susanne Bier siger, efter sin store succes med Bird Box:
’Jeg er vitterlig forholdsvis genert og ikke særlig social. Men jeg elsker det, jeg laver. Jeg
elsker at fortælle historier og den kreativitet og de udfordringer, der er forbundet med det.
Hvis prisen er, at man bagefter skal mase sig ned i en fin kjole og tage høje sko på, så må
det være sådan’

Spørgsmål: Hvilken af disse fire kvinder står naturligt?

Så kan det ikke blive mere frigjort og moderne! Indtryk fra San Remo festivalen i Italien.

Her er hvad det italienske nyhedsbureau Ansa fokuserer på under den kinesiske leder Xi
Jinping’s besøg i Italien i omtalen af hans kone, den kinesiske ’first lady’:
La first lady Peng Liyuan icona di stile. Elegantissima come sempre, con un abito bianco
sotto un soprabito tortora chiaro, con scarpe e borsa sullo stesso tono. Ama i tacchi e i
raffinati abiti.
Peng Liyuan er stilikon. Som altid meget elegant, med en hvid dragt under en gråbrun
jakke, med sko og taske i samme tone. Hun elsker høje hæle og raffineret tøj.
Kan en kvinde komme under tøflen?
En meget nyskilt kvindelig foredragsholder forklarede i 11 overskriftsord mænd, hvordan
man holder på en kvinde:
Få hende til at le – og få hende til at komme.

Hvorfor kan man straks se, at denne person er trans?

Fordi det kun er kvinder, der er født med en naturlig trang til at pynte sig.
I en gennemgang af en bog om kvinder i erhvervslivet i Weekendavisens bøger-tillæg
skriver anmelderen følgende:
’Disse intelligente, ambitiøse og ofte privilegerede kvinder, der kæmper om den øverste
promille af den øverste procent, bliver af (forfatteren brugte til at forklare to ting):
’En kønsmæssig ligestilling i bestyrelseslokaler, folketing og andre magtbastioner er
indlysende af det gode, og når den ikke findes endnu, skyldes det – lidt skrapt trukket op –
at piger får dukker at lege med i børnehaven, mens drenge får biler.’
Hørte jeg ordet tæppebombardement .
Men det meste komiske/interessante er næsten, at når den mandlige illustrator skal vise
kvinder gennem glasloftet, er det den røde malede negl, der er i fokus. Altså en kvinde er
et væsen, der bruger en stor del af sin tid på at gøre sig smuk i mænds øjne. Ellers er hun
jo ikke en rigtig kvinde!

En klassiker! Efter seancen putter hun sig ind til ham.

Gråd
I et interview i Weekendavisen nr. 33 2021 (som handler om at mænd græder offentligt)
siger S.G. følgende:
’Jeg er også bekymret for, at manderollen er i opbrud. Jeg tror det er naivt at forestille sig,
at den maskuline rolle bliver nemmere at træde ind i for unge drenge og mænd, hvis man
overgør, at det er godt, at mænd græder. Jeg tror, at der i mange drenge ligger en drøm
om at være en maskulin mand på den gammeldags måde, og vi risikerer, at manden på
mange måder bliver en taberfigur, fordi det er svært at navigere i, hvad en mand skal
være, når vi har et så feminiseret samfund’.
Altså, det er ønskværdigt at fastholde de gamle mønstre, for det er det drengene drømmer
om: at være maskuline. Dvs. ikke at græde. Det tilkommer jo pigerne, og hvis vi overfører
noget af den adfærd til drengene, har vi jo et feminiseret samfund, og det gør det meget
svært for drengene/mændene at finde sig til rette.
Hvad skyldes hendes bekymring: Er det blot en ’det synes jeg ikke om’ eller mener hun, at
det strider mod noget mere dybtliggende. Jeg tror det sidste: hun mener det er unaturligt
og at samfundet er på en gal kurs.

Guitarist.
Hvis nogen skulle være i tvivl :

Rigtige kvinder
Hvordan skal rigtige kvinder stå? Man kan jo lige så godt lære det med det samme

.

Fra det virkelige liv:
Hørt i seniorklubben, hvor der blev talt om nogle unge, som skulle giftes, men havde været
sammen før og skulle have et barn. De fik lavet et billede af den skanning af fostret, de
havde fået foretaget og viste det til hendes kommende svigerforældre, som begge to var
meget indremissionske. Manden tog det pænt og hilste sit barnebarn velkommen, men
kvinden blev vred, fordi de havde svigtet hendes normer.

Alle i klubben rystede på hovedet, da denne urimelighed for dem var et tydeligt tegn på
moralsk svigt og fordi verden jo er kommet videre end sådanne holdninger.
Derefter fortalte en om et andet ungt par. Juleaftenen var der sket det glædelige, at han
havde friet til hende. Hun havde slået armene om ham og kysset ham og sagt ”Ja”. Og
havde tilføjet: ”Det har jeg ventet længe på!” Alle i klubben var glade ved denne
solstrålehistorie.
Men igen: hvorfor har hun ventet? Hvorfor har hun ikke friet hvis hun har følt det sådan?
Til dette retoriske spørgsmål kan man vel kun svare, at kønsroller skal man ikke røre ved.
Og hvorfor ikke? Fordi det er så romantisk og så naturligt, at han skal tage initiativet. At
dette også er et eksempel på kulturelle normer, som kan ændres, ænses ikke. Og
desuden gør det jo også, at alle kan føle sig trygge og hvad kan være vigtigere?

Så kan det ikke blive mere frigjort. En fuld påklædt mand midt mellem 5 yndige piger .

Algoritmer
Google Translate oversætter det neutrale stedord fra tyrkisk til et ”han”, når det er i samme
sætning som ”læge” eller ”hårdtarbejdende”, og et ”hun” i sætninger med ”doven” og
”sygeplejerske”.

Reklame: Så smukt, kækt, yndigt og moderne.

En sang – to tekster
Hvis en dreng eller en pige skulle være i tvivl om hvordan de skal gebærde sig på et
dansegulv eller forholde sig til det modsatte køn, så er der en opskrift her.
Først det råd piger skal følge: Sanggruppen the Crystals fortæller:
Then He Kissed Me
Well, he walked up to me and he asked me if I wanted to dance
He looked kinda nice and so I said I might take a chance
When he danced he held me tight
And when he walked me home that night
All the stars were shining bright
And then he kissed me
Each time I saw him I couldn't wait to see him again
I wanted to let him know that he was more than a friend
I didn't know just what to do
So I whispered I love you
He said that he loved me too
And then he kissed me
He kissed me in a way that I've never been kissed before
He kissed me in a way that I want to be kissed forevermore
I knew that he was mine so I gave him all the love that I had
And one day he took me home to meet his mom and his dad
Then he asked me to be his bride
And always be right by his side
I felt so happy I almost cried
And then he kissed me
Then he asked me to be his bride
And always be right by his side
I felt so happy I almost cried
And then he kissed me
And then he kissed me
And then he kissed me

The Beach Boys har dette gode råd til drengene:
Then I Kissed Her
Well I walked up to her and I asked her if she wanted to dance
She looked awful nice and so I hoped she might take a chance
When we danced I held her tight
Then I walked her home that night
And all the stars were shining bright
And then I kissed her
Each time I saw her I couldn't wait to see her again
I wanted to let her know that I was more than a friend
I didn't know just what to do
And so I whispered I love you
And she said that she loved me too
And then I kissed her
I kissed her in a way that I'd never kissed a girl before
I kissed her in a way that I hope she liked for evermore
I knew that she was mine so I gave her all the love that I had
Then one day she'll take me home to meet her mom and her dad
Then I asked her to be my bride
And always be right by my side
I felt so happy that I almost cried
And then I kissed her
And then I kissed her
And then I kissed her

Platons myte om kønnene
Denne berømte myte fra Platons Symposion prøver at give en metafysisk begrundelse for
eksistensen af de to køn. Det der her interesserer mig er at han forestiller sig et oprindeligt
helhedsmenneske, som hvilede i sig selv. Dette helhedsmenneske blev dog kløvet af
guderne, da det udgjorde en fare. Herved skabtes to halvdele, som nu søger sammen og i
denne rastløse søgen er de ikke til fare for guderne.
Det interessante her er at de to køn fremstilles som parallelle og ligeværdige, selv om
kvindernes stilling i oldtidens Grækenland var underordnet.
Troels Nørager
I Symposion genfortæller Platon den græske myte om, hvordan kønnet er opstået, og
hvorfor mand og kvinde søger hinanden. Urmennesket var ifølge myten en helhed i sig
selv, det manglede ikke noget. Hvert af disse mennesker var, fortæller Platon os, “rundt
over det hele, med ryg og sider i en rundkreds og fire arme og fire ben og to helt ens
ansigter på en helt rund hals; ét hoved var der til de to modsat rettede ansigter og fire ører,
endvidere to sæt kønsdele og alt det andet, man så selv kan forestille sig” (Platon 2000, s.
43). Disse oprindelige helhedsmennesker udviklede dog lidt for dristige planer: De ville
angribe guderne og derved bringe Himlen ud af sin normale ligevægt. Men Zeus
gennemskuede deres tanker og straffede dem ved at kløve dem midt over. Det løste et
problem for guderne, men det skabte samtidig interessante muligheder (og problemer) for
menneskene: “Da denne skabning således var blevet skåret over i to dele, længtes hver
halvdel efter den anden…” (sst., s. 44). Og lidt senere: “Enhver af os er altså et
menneskes mage, da jo enhver er blevet skåret over i to fra én, ligesom en flynder, og
enhver søger stedse sin egen mage” (sst., s. 45).
Aristofanes’ tale i Platons Symposion189c-193d
DocPlayer
Men først må I kende menneskenaturen og dens historie.
Vor oprindelige natur [fysis] var ikke den samme som nu, den var anderledes: For det
første var der tre køn, ikke som nu kun to - det maskuline og det feminine -, der var også
et tredje med træk fra begge de andre; dette køns navn er det eneste, der har overlevet,
kønnet selv er forsvundet; dengang var “tvekønnet” [andró-gynon] såvel en realitet som et
navn, med træk fra både han - og hunkøn, nu er realiteten væk, tilbage er kun ordet - og
det ord er et skældsord.
For det andet var de kuglemennesker alle sammen, for deres ryg og sider var cirkler; og
hænder havde de fire af, og lige så mange ben som hænder, og to ansigter på en
cylindrisk hals, og ansigterne var ganske ens; men der var kun én isse på de to
modstillede ansigter, fire ører, og to kønsorganer ... og sådan var det hele vejen igennem.

Og når de bevægede sig almindeligt, gik de ret op og ned, frem eller tilbage som det nu
passede dem; men når de satte i løb, så gjorde de ligesom badutspringerne der ruller
rundt med benene lige op og ned: med afsæt i deres 4 ben og 4 arme blev de båret af sted
i flyvende fart i en rundkreds.
Når der var tre køn, og når de var som de var, så skyldes det, at det maskuline fra først af
var Solens afkom og det feminine Jordens, hvorimod det der havde del i begge køn,
stammede ned fra Månen, for også Månen har del i begge. Cirkelformede var både de
selv og deres bevægelse, fordi de lignede deres forældre.
Vældige kræfter havde de og en uhyggelig energi, og de havde svært høje tanker om sig
selv. Engang angreb de ligefrem guderne, og det, Homer siger om Efialtes og Otos - at de
prøvede at bane sig vej op til himlen og sabotere Olympen [Odysseen 11.305-320] - det
handler i virkeligheden om dobbeltmenneskene.
Zeus og de andre guder deroppe overvejede, hvad de skulle gøre, men de var i en knibe:
Slå dem ihjel og udslette deres race med lynet, ligesom giganterne, kunne de ikke, for det
var det samme som at udslette gudstjeneste, ofre, alt; men bare lade dem boltre sig, det
kunne de heller ikke.
Langt om længe kom Zeus på en idé: “Jeg tror, jeg har en løsning på, hvordan vi kan lade
menneskene eksistere videre, samtidig med at vi sætter en stopper for deres ustyrlighed:
Man må svække dem! Endnu i denne stund vil jeg snitte dem alle i to dele, så bliver de
svagere, men samtidig nyttigere for os, fordi der bliver flere af dem; og de kommer til at gå
ret op og ned på to ben. Men hvis jeg finder, de stadig boltrer sig, og de ikke vil holde fred,
så snitter jeg dem i to dele en gang til, så de kommer til at gå på ét ben ligesom
akrobater.”
Efter disse ord gav han sig til at snitte menneskene op, ligesom man gør med rønnebær
før de syltes, eller ligesom man deler æg med et hår.
Hver gang han skar en over, befalede han Apollon at dreje ansigtet og den halverede hals
om mod snitfladen, for at mennesket kunne blive mere medgørligt, når det betragtede
snittet; og alt det andet skulle han hele. Apollon drejede ansigtet, og han trak hud sammen
fra alle sider hen over det vi kalder maven - ligesom man trækker en pung sammen med
en snor -, og han efterlod kun ét hul, som han tilbandt midt på maven, det er det vi kalder
navlen. De fleste rynker glattede han ud, og nu formede han brystet, det var med et
apparat af samme slags som det, en skomager bruger til at stramme læderets rynker over
læsten med; men nogle få lod han blive siddende - dem ude på maven og omkring navlen
- : rynker til minde om vores fortid.
Da vores natur sådan var blevet skåret over, prøvede den at komme sammen igen, idet
hver del længtes efter sin halvdel, og de omfavnede hinanden og filtrede sig sammen, for
de ville så gerne vokse sammen; men de døde af sult og uvirksomhed, for de ville ikke
foretage sig noget uden hinanden. Når en af halvdelene var død og den anden ladt tilbage,

søgte den efterladte en anden og viklede sig ind i den, hvad enten det nu var halvdelen af
en hel kvinde - altså hvad vi nu kalder en kvinde - eller halvdelen af en hel mand. Og på
den måde døde de.
Men Zeus ynkedes over dem, og fandt igen på en løsning: Han flyttede kønsorganerne om
på forsiden (indtil nu havde de også haft dém på ydersiden, og avl og undfangelse havde
de besørget, ikke i hinanden, men i jorden, ligesom cikaderne gør), og han lod dem nu
forplante sig inde i hinanden gennem de flyttede organer, gennem det mandlige inde i det
kvindelige. Hans tanke hermed var, at hvis der var en mand, der mødte en kvinde, skulle
de forplante sig og der skulle blive afkom; hvis det derimod var en mand og en mand,
skulle der i det mindste ud af det komme en udløsning [plesmoné tes synousías, mæthed
fremkaldt af samlejet], og de skulle hvile sig, men så skulle de vende sig mod dagens dont
og tage vare på, hvad livet rummer for resten.
IV
Lige siden dengang har det altså været plantet ind i menneskene at nære kærlighed til
hinanden, den genopretter den oprindelige natur, den søger at gøre ét ud af to og at læge
såret i menneskenes væsen. Vi er alle en halv mennesketerning, for vi er skåret over som
fladfisk, to ud af ét. Hele tiden søger enhver sin halve terning.

