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Argumenter imod kvinder
Hvis der er en debat, man næsten ikke tør gå ind i, så er det 
debatten om ligestilling og MeToo. Hvem har taleretten, og kan 
vi undersøge flere aspekter af sagen uden at ryge i flæsket på 
hinanden? Instruktøren Thomas Hwan og skuespillerne Camilla 
Bendix, Mathilde Lundberg og Joen Højerslev undersøger lige-
stillingens faldgruber og fordomme med kroppen og scene-
kunstens midler. 
Hvis vi nu bygger en talerstol, hvem går så op på den? Hvor går 
kønskampen hen, når den går ind i fremtiden?

Birgitte Possing 
f. 1952, professor, dr. phil. og forfatter til blandt andet bogen 
”Argumenter imod kvinder” fra 2018. Bogen dokumenterer 
de argumenter, som kompetente kvinder siden demokratiets 
barndom er blevet mødt med, og hvis mønstre vi må kende, 
hvis vi skal ændre dem. Hvor skrækindjagende og hysterisk 
morsomme de end må lyde. 



”i forestillingen har vi på scenekunstens præ-
misser skabt en ekspressiv og sanserig legemeliggørelse af 
bogens mest hårdtslående pointer. Til hjernen og hjertet.
Med et håb om eftertænksomhed, forståelse og meget mere 
dialog.”

Jakob Engmann, Teaterdirektør

”Jeg håber, at man går ud fra teatersalen og tør stole på sine 
sanser, selvom man måske ikke forstår alt med sit intellekt. Teatret kræ-
ver, at man lytter med hele kroppen og bruger sin intuition. Det er både den 
sjoveste måde at lave teater på, og den sjoveste måde at se det på, synes 
jeg. Hvis man bliver bedre til at lytte, tror jeg på, at man kan forandre 
noget i verden.” 

Thomas Hwan, Instruktør

”Jeg er sgu lidt bange for det her. For manuskriptet 
er jo skrevet af en mand. Forestillingen er iscenesat af en mand. Begge 
er blevet hyret af en mandlig teaterdirektør, i samarbejde med en anden 
mandlig teaterdirektør. Der er dog en kvindelig scenograf... Så hvad er jeg 
bange for? Måske at forestillingen er et produkt af selvsamme mekanis-
me, som den gerne peger på?” 

Thomas Markmann, Dramatiker

“Jeg elsker symbolikken i, at Folketin-
gets talerstol blev høvlet og slebet med håndkraft af Dan-
mark’s første kvindelige snedker, Anny Berntsen. Og endda i 
1916 - samme år som kvinder fik stemmeret. 
At hun få år senere blev indlagt på et sindssygehospital efter 
mistanke om utroskab - og aldrig kom derfra igen - siger hel-
ler ikke så lidt. “

Lea burrows, scenograf
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”Kvinderne er ikke frække nok. De arbej-
der seriøst og sætter sig grundigt ind i tingene, men de 
er generelt mindre frække og mere seriøse i forhold til 
medierne end deres mandlige kolleger.”

Gruppeformand i Det Konservative Folkeparti 
Hans Engell, 1989

”I det hele taget synes de professionelle feminister 
kun interesserede i at blive bekræftet i deres opfattelse af kvinder 
som ofre.”

Journalist Carsten Grolin, 1997

”Der vil nu ske noget mærkeligt, mine herrer. En dame 
har forlangt ordet og vil komme til at tale. Efter valgloven kan 
jeg ikke nægte det, og jeg beder Dem derfor om at høre hende til 
ende og huske, at det er en dame, der taler til os. Her må være abso-
lut ro.”

Valgbestyrelsens formand ved præsentation af 
lærerinde Louise Nørlund, 1889

”Af nutidens damer kender jeg kun én art af kvin-
der, der føler sig lykkelige, i ro og tilfredse med dem selv og deres 
kår i livet. Dem nemlig, som opfylder deres huslige pligter som mor 
og hustru.” 

Skuespiller Johanne Luise Heiberg, 1851 ”Da kvinden i politisk henseende er uansvarlig, 
så bør det være hendes opgave at opfatte mandens mening 
og tilegne sig hans anskuelser.”

Politiker, forfatter Frederik Bajer, 1858

”Når kvinder bokser, bryder eller dyr-
ker vægtløftning, sender de forvirrende signaler til vores 
pigebørn. Ligestilling er kammet over i sportens verden.”

Børnepsykiater Gideon Zlotnik, 2004 


