
Thyra Frank, født 1952 i Gammel Skørping. 
Liberal Alliance.
Psykologi-, psykiatri-, handikap-, familie-, børne- og 
undervisningsordfører. Ikke genvalgt i Nordjylland med
2.768 personlige stemmer. 

JB:    Tak, fordi du vil være med.

TF:    Selv tak. Det lyder som en god idé.

JB:    Tak igen. Er der større eller mindre kærlighed mellem kønnene i dag, 
   end for 100 år siden?

TF:    Det år, altså i 1915, blev min mor født. Og hun døde faktisk fire måneder
   inden, hun var fyldt 100 år. 

JB:    Er det rigtigt?

TF:    Ja!

JB:    Det passer det jo fint med mit spørgsmål. Er der så større eller mindre 
   kærlighed mellem kønnene i dag, end for 100 år siden?

TF:    Det tror jeg såmænd ikke. 

JB:    Det er det samme?

TF:    Ja, det tror jeg. Jeg tror, at der er andre muligheder og andre konditioner. 
   Men jeg tror faktisk, at kærligheden, var kærligheden også dengang.

JB:    Er der større eller mindre ligeværd i kærligheden mellem kønnene i dag, 
   end for 100 år siden?
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TF:    Jeg tror, at der var lige stor ligeværd. Man lavede bare noget andet. Altså min 
   mor gik ud af syvende klasse, og hun gik hjemme og lavede mad. Sådan så verden 
   ud dengang, det var ikke noget man tænkte over. Sådan var verden. Sådan så
   verden også ud for mig. Og jeg tænkte jo, da jeg var barn, så tænkte jeg, at jeg 
   ville have det ligesom min mor. Jeg skal giftes med en mand, der fortæller mig,
   ligesom min far gjorde til min mor, uanset om det var gammelt tøj hun gik i: 
   Hvor er du smuk Anna, og hvor laver du god mad ... og husk børn, det skal tage 
   lige så lang tid at spise det, som det har taget mor at lave den. Så derfor så 
   føler jeg, at ligeværd, den har altid været der. Det var bare på en anden måde.
   Men jeg er sikker på, at kvinderne har styret med hård hånd i hjemmet, ligesom 
   mændene så gik ud og sørgede for det udenfor.   

JB:    Og kan du fortælle om din egen største kærlighed?

TF:    Det er hver gang! Ved du hvad? Jeg er jo født der i 1952, og det var nogle 
   heftige år, og da vi var unge og ... Jeg synes, at jeg har haft en god smag 
   i mænd. Og er gudskelov gode venner med dem alle sammen, både dem jeg 
   har været gift med, og dem jeg ikke har været gift med. Og den sidste mand 
   elsker jeg selvfølgelig uendelig højt. Jeg orker ikke at lave om på flere, så ham 
   har jeg været gift med i 30 år. Men den første kærlighed er jo altid den, hvor 
   man bliver sådan helt beruset, for man ved nærmest ikke, hvad det er. 
   Man tror, at det er for altid. Men jeg synes nærmest, at jeg har været forelsket 
   hver gang. Jeg har haft denne her fornemmelse af, at her er han. Og som sagt, så
   synes jeg, at min smag i mænd har været fantastisk. Jeg har været privilegeret.
   Og jeg føler mig privilegeret. Ikke, at jeg er vokset op i et hjem med masser af
   penge og den slags. Men ved du hvad, de havde været gift i 17 år, da de fik 
   mig, og jeg fik af vide, at jeg var deres livsgave. Og det er ikke så ringe endda, 
   sat være nogens livsgave.  

Jeg går tilbage til Christiansborg og kender efterhånden rutinen med at blive sikkerheds-
tjekket ved indgangen i kælderen. Da jeg er kommet indenfor, og er på vej op ad den
ene af Christiansborgs store trapper, møder jeg den tidligere udviklingsminister 
Søren Pind. Han er på vej ind i Venstres festlokale og ser noget udkørt ud. Alligevel
standser jeg ud for ham.  
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Bertel Haarder, født 1944 i Rønshoved. Venstre. 
Kultur- og kirkeminister. Tideligere medlem af Folketingets
Præsidium, Præsident for Nordisk Råd og næstformand 
i Europa-Parlamentet og topscorer ved valget til Europa-
Parlamentet i 1999 med 180.970 personlige stemmer.
Tidligere undervisnings-, og forskningsminister, minister
for flygtninge, indvandrere og integration, Europaminister,
minister for udviklingsbistand, undervisnings- og kirkemi-
nister, undervisningsminister og minister for nordisk
samarbejde samt indenrigs- og sundhedsminister. 
Valgt på Sjælland med 5.222 personlige stemmer. 
Er Folketingets længst siddende nulevende minister. 
Vil i 2017 være den længst siddende minister siden 1901.

BH: Ja?

JB:     Tre spørgsmål til en bog om kærlighed 100 år efter, at kvinderne fik stemme- 
         og valgret i Danmark?

BH: Bare fyr løs.

JB:     Er der større eller mindre kærlighed mellem kønnene i dag, end 
         for 100 år siden?
      
BH: Det tror jeg ikke. 

JB:     Det er det samme eller ...

BH: Ja. Altså næst efter jernbanedriften, så er kønsdriften noget af det vanskeligste, 
at styre her i landet. Det var der en tidligere trafikordfører, der engang sagde, 
og det gælder stadig.  

Betel Haarder smiler til mig med et lunt glimt i øjet.
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JB:    Mener du, at der er større eller mindre ligeværd i kærligheden mellem kønnene 
         i dag, end for 100 år siden?

BH: Jeg tror nok, at kønnene i enhver henseende er mere ligestillede i dag. 
Også med hvem, der tager initiativet og så videre. Og det er kun godt.

JB:     Kan du fortælle om din egen største kærlighed?

BH: Min kone. Som jeg mødte i gymnasiealderen ... og stadig er gift med.

Klokken 12:39. Søren Søndergård er netop kommet ud efter mødet i folketingssalen.
Han står nu smilende og veltilfreds for sig selv i udkanten af flokken af journalister og
politikere. Han er en kendt skikkelse i Europa-Parlamentet, men har valgt at forlade 
politik i Europa-Parlamentet, for at genopstille til folketingsvalget, så han kan være 
nærmere sin familie i Danmark, som Søren Søndergård har forklaret det i flere 
medier.  
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