
Hvad er der galt ved en mand? 
 
[Videnscenter for ligestilling 15.1.2] 
 
1. Hvordan tale om kønnet? 
 
Kønnet er som socialt fænomen svært at se udefra. Det ses 
altid fra en polær position, som forudsætter 'det andet'. Men 
dette andet tænkes oftest kun med som 'det fremmede andet'. 
 
Da Otto Weininger omkring det forrige århundredeskifte 
skulle tænke forskellen mellem mand og kvinde, så han 
fællesmængden deri, at begge havde 'køn', men kun mændene 
havde også ' ånd'. Kvinden var således helt og holdent 
defineret ved at være køn, mens mænd var noget mere. 
 
Da Suzanne Giese i 2001 skulle tale om kønnenes forhold til 
sex havde de en fællesmængde i at ville 'sex', men kvinder 
ville også 'følelser'. Manden var således defineret helt og 
holdent ved at være køn, mens kvinder var noget mere. 
 
De fleste synes at Weiningers indsigt er en historisk dumhed. 
Men mange deler Gieses, selv om den ret beset er fuldstændig 
den samme bare fanget i en anden polaritet. 
 
For mange år siden interviewede Anette Steen Pedersen og jeg 
Eske Holm. Han provokerede os, der levede i den tidlige 
rødstrømpebevægelses yderste fromhed, ved at sige, at han 
syntes at de mandlige aktører i pornofilm var langt mere 
undertrykte og udnyttede end kvinderne. De kunne ikke nøjes 
med at være skuespillere, men måtte udlevere sig til deres køn. 
Tænk om man i dag krævede af kvindelige pornoskuespillere, 
at de faktisk skulle have orgasme for at kunne optræde? Eller 



tænk om man i dag kunne se et anti-porno-program som 
sagde, at det var synd for mændene! 
 
Den første vanskelighed består efter min mening i at indse, at 
man kan ikke tale om køn uden: 
1. at tale om mindst to køn, og 
2. uden at medtale fra sin egen position. Man kunne også sige: 
man er altid udleveret til sit køn. 
 
Den anden vanskelighed består i at udvikle en sproglig og 
begrebsmæssig følsomhed, som alligevel gør dialog mulig 
mellem forskellige køn og forskellige positioner. 
 
 
2. At ville se er en magtudøvelse 
 
Synets domæne har i de senere år været underkastet nogle 
voldsomme analytiske svingture. Det er blevet mere akcepteret 
at se synet som ikke frit, men indskrevet i et foreskrevet spil af 
interesser. Synsregimer har man f.eks. kaldt sådanne historisk 
bestemte sammenhænge. Pornografi er således udtryk for 
bestemte synsregimer. Selvom patriarkatet eksisterer fuldt så 
stærkt i Japan som i Vesten udvikles forskellige pornografiske 
synsregimer. 
 
Som Rune Gade så klogt har udviklet det i sin bog om det 
pornografiske tableau består pornografi ikke blot i at kvinder 
viser mænd alt. Den består bl.a. i at der oprettes en blikrelation 
mellem model og beskuer. Modellens blik er et tegn, et tegn 
på at beskueren har lov til at se. 
 
Hvorfor er blikrelationen af betydning? Det er den fordi man 
er udleveret til sit køn: manden, som under patriarkatet 



bestemmer, må have tilladelse til at se. I sin position som 
underkøn har kvinden muligheden for at sige nej. Mandens 
regime er på grund af udleveretheden aldrig total og det viser 
sig i måden at se kønnet på. Det ophidsende i denne relation 
kan tilsyneladende ikke vendes om, i hvert fald volder det 
store problemer at lave billedpornografi til kvinder. Kvinder 
vil ikke se på mænd, de vil også se på kvinder. Først med 
tekstporno synes det muligt at bruge magtrelationerne 
produktivt for den kvindelige lyst på vore breddegrader og 
under disse historiske omstændigheder. 
 
3. Jeg og mit begær 
Jeg betragter mit begær som helt centralt for oplevelsen af mig 
selv. Jeg betragter det som en del af min personlige frihed. Jeg 
betragter således retten til begær som en demokratisk 
rettighed, som faktisk har et politisk aspekt. Således har det 
siden de første danske love været foreskrevet, at voldtægt var 
forbudt. Jeg skal således også respektere andres begær. 

Indtil forbudet mod porno blev ophævet i 1967 og 1969 
var reguleringen af det offentlige rum klart forbundet med 
forbudet uanset om det skete med henvisning til straffeloven 
eller politivedtægtens skrappere bestemmelser. Efter forbudets 
ophævelse er det offentlige rum blevet ændret ret meget. 
Nogle af de ændringer er ubetingede positive træk. 
 
Det er muligt uden for pornografiens forskellige genrer at 
bruge seksuelle greb i film, foto, maleri og litteratur på en 
måde, så man bedre kan beskrive denne centrale menneskelige 
aktivitet. I aviser og på TV er det muligt at omtale seksuelle 
emner uden de vanvittige omskrivninger, man tidligere måtte 
gribe til. Og man kan nu reklamere frit for prævention. 
 
Derimod står det nu også annoncører frit at bruge mit begær i 



deres fremstød for at sælge hvad som helst. Det er naturligvis 
ikke nogen ny strategi indenfor reklamen. Biler er f.eks. altid 
blevet solgt ved hjælp af pinups. Det nye er imidlertid at 
reklamen bruger sex i meget større udstrækning. Mange unge 
mennesker siger, at de knapt bemærker det. Men mig generer 
det. Jeg bryder mig ikke om at få tændt for mit begær af 
annoncører og kunne godt tænke mig at det offentlige rum 
blev reguleret af nogle de facto trafikregler, som nedtonede 
sex i det offentlige rum. 
 
Der er imidlertid mange problemer i et sådant synspunkt. For 
det første er jeg ikke tilhænger af noget forbud. Erfaringen fra 
pornografiforbudets tid og fra lande, hvor det eksisterer viser, 
at forbud også altid er et indgreb overfor ytringsfriheden og 
overfor seksuelle minoriteters ytringsfrihed i særdeleshed. For 
det andet er en definition af sex i det offentlige rum stærkt 
problematisk. Er H&M-reklamer således sex i det offentlige 
rum? Ja, det er uden tvivl reklamer, som lever af referencer til 
porno uden at overskride grænsen for det som tidligere var 
anstødeligt. Dertil kommer at jeg mener, at porno bør være 
tilgængeligt for de som ønsker den ligesom jeg mener at 
kommunikationsformer som kunst og reklame naturligvis skal 
kunne benytte sig af eksplicitte seksuelle udtryk. Det skal 
imidlertid ske i sammenhænge, hvor man kan vælge at se eller 
ikke at se. Hvis du i en boghandel, en kunsthandel eller en 
aviskiosk vælger at åbne bøger og smuglæse, se på udstillede 
fotos eller billeder eller bladre i blade, så har du valgt at 
udsætte dig for chancen. Hvis du åbner for Tvkanaler, som 
spiller pornofilm, har du valgt dem og kan vælge dem fra. 
 
Hvad kan man så gøre? Så vidt jeg kan se findes der kun den 
mulighed at integrere de nye muligheder i vores kultur og 
påvirke den gennem offentlig debat. Hvis det offentlige rum 



skal reguleres skal det kort sagt ske gennem forhandling og 
ikke magtbud. Der skal være plads til forbudstilhængere blot 
de ikke får deres forbud igennem. 
 
Videnscenteret har udgivet en pjece om porno med den 
tvetydige titel "Ej blot til lyst - pornografi i et ligestillings-
perspektiv". Det er en polyfon tekst, dvs. der er flere stemmer 
der taler i den, så det er svært at sige med sikkerhed, hvad den 
siger. Men lad mig prøve: 
 
Pjecen ser seksualitet som et historisk fænomen og ikke 
primært som et biologisk fænomen. Seksualiteten ses som 
yderst historisk formbar. I vores tid - og det vil i pjecens 
sammenhæng sige 1969-2002 - er den mandlige seksualitet 
ikke mindst karakteriseret ved en række forestillinger og 
fantasmer, som finder udtryk i porno grafiens billeder. Disse 
billeder ser pjecen ikke så  overra skende som et udtryk for 
et samfund med mandlig do minans. Pjecen synes at mene, at 
disse fantasmer er kritisable i selve det at de udtrykker 
mandlig dominans. Pjecen overvejer om formen på 
fantasmerne - og måske også selve deres offentlige 
tilgængeligehed - står i modsætning til en ligestillingspolitik. 
 
Nedkogt til en kortere form har vi altså at gøre med en 
historisk bestemt maskulin seksualitet som er kritisabel. Men 
hvis den maskuline seksualitet er formet af historien til en 
kritisabel form, hvorfor er den kvindelige det så ikke? Eller er 
den også det? Se, det vil pjecen ikke tale om. Og det er jo lidt 
bemærkelsesværdigt i et ligestillingsperspektiv. 
 
Skal man forstå pjecens tavshed derhen, at her tales fra en 
kønsneutral position, som ikke involverer noget andet køn? 
Næppe. Pjecen er skrevet af kvinder og tavsheden implicerer 



naturligvis denne position. Men hvordan? Lidt kortfattet - det 
hænger sammen med dens polyfone karakter - siger pjecen, at 
pornografi er et problem for kvinder, men den burde være et 
problem for mænd. For kvinder bruger ikke pornografi i særlig 
stor udstrækning. 
 
Pornografi er et specialiseret og meget smalt produkt som 
bruges i onanisammenhæng. Onanerer kvinder ikke? Jo, det 
viser alle undersøgelser, både videnskabens og mine egne. De 
kan til den ende lade sig ophidse af tekstlig porno eller deres 
egne fantasmer. Og hvad handler de fantasmer så om. Skal 
man tro de undersøgelser der er, så hænger de ganske godt 
sammen med de mandlige i et polært system. 
 
Hvorfor vil pjecen ikke tale om kvinder og sex? Eller hvorfor 
nøjes den med at udbrede sit historiesyn til den mandlige 
seksualitet. Er det virkeligt muligt at den kvindelige 
seksualitet skulle adskille sig væsentligt i sin historiske 
bestemthed? 
 
For mig at se starter en dialog hinsides en sådan tavshedens 
tale. Kun bevidstheden om at kønnenes system som sådan er 
udleveret til historien kan udvikle en sproglig sensitivitet 
omkring områder med så stor betydningsophobning som 
seksualiteten. 


