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OM BOGEN

”Kvindeligheder” er Mette Herlevs debut som forfatter, men ikke hen-
des debut som formidler. Hun har de seneste 20 år arbejdet med kom-
munikation, PR og marketing både på det praktiske og strategiske ni-
veau i forskellige typer af organisationer.

Birthe Vembye er selvstændig fotograf og har mere end 30 års erfaring 
som professionel mode- og erhvervsfotograf. Hendes fascination af at 
kunne indfange mennesket, lyset, kontrasterne og stemningen i bille-
derne – er hendes styrke og drivkraften i hendes arbejde.
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Forord

Forestil dig… 

… en sauna. En stor udendørs sauna, rund og rummelig. I dag er der 
kun adgang for kvinder i saunaen. Og vel at mærke kun de kvinder, 
der er blevet voksne – i hvert fald i det ydre.

Voksne kvinder, de fleste mellem 45-55 år, der, ud over deres køn og 
alder, måske ikke ved første øjekast har det store til fælles.

Nu strømmer kvinderne ind i saunaen efter en kølig forfriskende duk-
kert i havet lige udenfor. De er nøgne, bortset fra det sorte håndklæde 
de har fået udleveret. Nogle af kvinderne kaster nonchalant håndklæ-
det rundt om nakken, som en bokser, der skal i ringen. Enkelte vikler 
det afslappet om hofterne, andre snører det stramt om barmen, nogle 
fumler lidt, og så er der dem, der helt glemmer håndklædet udenfor – 
de skal bare ind i varmen.

Et par af kvinderne kaster straks deres krop, uden blufærdighed, op 
på øverste bænk under loftet. Der hvor der er ulideligt varmt, men 
de er garvede og vant til varmen. Andre sætter sig pænt for enden af 
den midterste bænk med benene over kors, så der bliver plads til alle. 
Nogle løsner håndklædet, folder det pænt og planter måsen på det. 
De sætter sig på nederste bænk, hvor man rent faktisk kan trække 
vejret. Og så er der dem, som vi alle sammen kender. Dem der først 
opdager, at de mangler håndklædet, når de brænder ballerne på det 
varme træ.

På et skilt over døren står der ”kvindelighed.” Det er dagens emne i 
saunagusen.

Nemlig den kvindelighed, som kvinderne jo i sagens natur lever med 
hver dag, men som de ikke alle tænker lige meget over. Det handler 
om deres måde at være kvinde på, hvordan de ser på sig selv som 
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kvinde, deres alder, der danser rundt om tallet 50, deres kroppes 
langsomme eller alt for hastige forfald. Den bemærkede eller ube-
mærkede overgangsalder og ikke mindst, hvad der fylder for dem 
lige nu i livet – i dette øjeblik af deres liv.

Der er frit slag for snak om både store og små tanker. Om det fede, 
om det sure, om styrken (også i musklerne), om begrænsningerne, 
bryster der søger mod syd, rynket maveskind og halsen, der natur-
ligt afslører alderen. Roen og tvivlen, selvsikkerheden, børn der ikke 
kom, børn der fylder eller flyver fra reden. Kærligheden der visner, 
vokser eller jages, den naturlige skønhed eller den der får lidt hjælp. 
Den selvsikre seksualitet, håret der får grå nuancer, veninder, svede-
ture, tankemylder, hormoner, frygten, døre der lukkes, og døre der 
åbnes.

Og når man giver kvinder et rum til samtale, kaster de sig ud i det 
som det mest naturlige i verden.
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Enkelte stemmer høres i hele saunaen, nogle taler fortroligt med side-
kvinden, nogle lytter, andre nikker genkendende, et par stykker fny-
ser opgivende og siger højt: ”Ja, for fanden. Kender det, det er pisse 
irriterende”, nogle undrer sig og andre får lidt vand i øjnene (måske 
det er varmen). 

Nøjagtig det billede har været min ramme for denne bog, i overført 
betydning, naturligvis. 

Du får lov at lytte og sidde med i saunaen for en kort stund. I et øjeblik 
af disse kvinders liv. Inden de er videre med dagens gøremål.

Jeg sidder selv på nederste bænk sammen med Birthe – hende den 
dygtige med kameraet. Vi snakker ivrigt med, imens vi prøver at ind-
fange kvinderne og kvindeligheden. 
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Introduktion

Hvorfor en bog om kvinder omkring de 50 år? 
Jeg er selv kvinde og er lykkelig for det faktum.

Vi er alle først menneske og dernæst enten kvinde eller mand (eller 
noget tredje). Og lige så mange ligheder, der er mellem kønnene, lige så 
mange forskelle er der heldigvis også – og set med de øjne er kvinde-
kønnet efter min opfattelse fascinerende og langt det mest interessan-
te. 

Med interessant mener jeg ikke nødvendigvis hverken det klogeste, 
dygtigste, smukkeste, bedste – eller andre superlativer, men bare det 
mest interessante køn. I både sind, krop og ydre. 

Kvindekønnet har været og er stadig drivkraft for både alverdens vis-
dom og opretholdelse af liv. Lige såvel som kvinder også stadig er gen-
stand for grufuld undertrykkelse og diskriminering mange steder i 
verden. 

Kvinders kroppe kan føde, fodre og fordreje hoveder. Moderrollen gør, 
at kvinder ofte er den familiære lim. 

Kvinder kan være virkelig grimme og virkelig smukke, både indeni og 
udenpå. Og kan så let som ingenting indeholde både det grimme og 
det smukke på samme tid. Vi har kryptiske, besværlige, uforståelige og 
dybe tankelag, siger mændene fra Mars. 

Der er mænd og religioner verden over, som stadig betragter kvinden 
som deres ejendom eller som en simpel forbrugsvare. Kvinder kan lok-
ke svage sjæle i fordærv med deres blotte tilstedeværelse, påstår nogle. 
Vi kan være regeringsledere og fælde regeringsledere. Vi kan lede en 
hær eller en børnehave. 
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Intet under, at jeg hver dag fascineres over kvinders mange facetter. 
Jeg er heldigvis så privilegeret at være født som kvinde et sted på jor-
den, hvor kønnene trods alt er ligeværdige (for det meste…). Hvad der 
måtte være tilbage af ujævnheder på den front i lille Danmark skal nok 
snart blive manet til jorden. Vores døtre er seje og vil naturligt fort-
sætte ”kampen”. 

De magiske 50
Jeg er selv på vej mod de 50 år og synes ærlig talt, at tallet smager både 
lidt gammelt og gråt. Helt modsat min selvopfattelse.

Men sandheden er, at jeg reelt er midt i livet og det er endda kun, 
hvis jeg er rigtig heldig. Spejlbilledet er krystalklart hver morgen, og 
tyngdekraften trækker i kroppen. Der er også kommet en helt anden 
varme, der i perioder med lynets hast kan brede sig i kroppen. Den 
hader jeg ligeså meget som jeg elsker energien, modet og den indre 
eftertænksomhed, der har taget bo i mig. 

Hvad mon andre kvinder tænker om deres alder? Med hvilke øjne ser 
de deres spejlbillede?

De kvinder, som jeg møder og er omgivet af, er vildt seje i mine øjne, 
overraskende smukke og meget attraktive. Ikke kun fysisk, men også i 
deres indre, der blomstrer på magisk vis. De er fyldt med en råstyrke, 
som ikke er til at overse. 

Så hvad betyder alderen for kvinder, der netop midt i livet kan jonglere 
og mestre så helt forskellige roller i livet? Om det handler om bare at 
være. Eller at være hustru, kæreste, datter, bedstemor, mor til børn i 
alle aldre. Hende der holder sølvbryllup eller søger lykken (eller bare 
sex) på Tinder, dyrker en blomstrende ny kærlighed, er i gang med 
blot at overleve, forfølger karrieren, har topjob, er begyndt forfra, stu-
derende, iværksætter, selvstændig eller bare uddannet i livet. 
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Kvindekroppen
Min egen krop er ikke hvad den har været – målt i glat, stram og 
spændstig, det kan ingen påstå. Men faktisk har jeg aldrig været mere 
glad for den. Den er fuldstændig min nu. 

Men det er ikke den krop, som jeg gladeligt, sammen med alle andre i 
min generation, viste frem på stranden halvnøgen for 30 år og tre børn 
siden. 

Det er en anden krop nu, som især i sundhedens tegn skal tages dybt 
alvorligt. Så det gør jeg selvfølgelig, mens jeg skeler til skønhedsidea-
lerne. Kigger rundt i manegen, hvor kvinderne omkring mig bokser, 
danser, løber, cykler, ligger på yogamåtten, løfter, blødgører, plejer, 
suger ind, bliver spartlet ud, strammet op og måske sprøjtet i. 

Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gerne ville vågne op i mor-
gen og være ung i betrækket igen. Men hvis det betød, at jeg samtidig 
ville miste mit ”gamle” indre, ville jeg uden at tøve et sekund vælge 
hele pakken med de 48 brugte og levede år.

Overgangsalderen
Nogle kvinder bemærker den knapt. Enkelte føler, at de er på vej til at 
blive småskøre eller depressive. Andre mærker trætheden, der kom-
mer hurtigere end før, menstruationen der forsvinder en tid for så at 
komme igen i form af styrtblødninger – inden den forsvinder og bliver 
væk for evigt. 

Nogle oplever hedeture og svedeture, der angriber aldeles ubelejligt. 
Heden, der vækker kroppen igen og igen, nat efter nat. 

Måske føles det skønne sex lige pludselig ikke helt så glidende mere for 
kvinderne, og der skal tænkes i kærlig smørelse.  

Hos nogle sniger der sig en tænksomhed ind – og indimellem viser der 
sig en tristesse. Er det, fordi de har toppet og er på vej mod enden? Er 
det, fordi de føler, at omverdenen ser med andre øjne på dem – krops-
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ligt eller på arbejdsmarkedet? Er det, fordi behovet fra familien har 
ændret sig? Eller er det bare hormonerne, der spiller dem et puds? 

Hvis alt synes helt uoverskueligt, overvejer de så at få kunstige hormo-
ner, fordi de ikke vil acceptere at skulle have det dårligt – eller lader de 
kroppen gennemgå det, der er naturligt?

Ingen kroppe, ingen kvinder eller levede liv er ens. Men ét er klart efter 
min snak med kvinderne: den almindelige fysiske aldring gør ét ved 
kroppen, livets ydre omstændigheder gør noget andet ved mennesket, 
og den hormonelle forandring i kvindekroppen noget helt tredje. 

Og summen af disse tre afgør, hvordan kvinderne ser på alderen lige i 
midten. I hvert fald disse kvinder i saunaen.

Det der med kvindeligheden
Er det kvindelige blot det modsatte af det maskuline? Er det i sam-
menligningen med en mand, at kvinderne opdager deres kvindelig-
hed, eller er følelsen med dem hele tiden? Hvad er kvindelighed for 
dem, og hvornår føler de sig allermest kvindelige? Mister de følelsen i 
takt med kroppens ydre forfald, eller vokser den sig større i takt med 
et stærkere indre? 

Bruger kvinderne kvindeligheden bevidst, eller skjuler de den? Og 
hvor sidder den egentlig? I måden bare at være, i omsorgen eller i 
brysterne? Eller i kjolen, de tager på? 

ALT det og meget mere …
… har jeg talt med en række helt almindelige, fantastiske og modige 
danske kvinder om. 

De har sagt ja til at sætte sig i saunaen sammen med mig. De har sagt 
ja til at give os alle et øjebliksbillede af, hvad der lige dén dag, hvor jeg 
talte med dem, fyldte for dem i livet. Og ikke mindst dele ud af deres 
tanker om kvindelighed, alder, krop og overgangsalder.
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Denne bog er kvindernes egne, ærlige og reflekterende tanker i små 
fortællinger akkompagneret med ligeså ærlige billeder af deres smuk-
ke, levende og forskellige kroppe. 

Deres kroppe er vigtige, da man i mit verdensbillede ikke kan udfolde 
kvindeligheden uden at vise den smukke kvindekrop. 

Billederne er naturligvis taget med stor respekt for lige nøjagtig den 
blufærdighed, som kvinderne hver især har, og som vi hver især har 
som mennesker.

Hvem er kvinderne?
En håndfuld er mine egne nære veninder. En anden håndfuld er kvin-
der som jeg kendte for 20 eller 30 år siden. Nogle har jeg har mødt en 
enkelt gang eller to i mit liv, gennem andre veninder.

Tilbage er der næsten halvdelen af kvinderne som jeg er blevet hen-
vist til af andre, som ringe i et netværk af kvinder. Kvinder som jeg 
aldrig hverken havde set eller talt med selv – før jeg ringede på deres 
dør. Til den åbne og ærlige snak, som jeg har haft med alle bogens 
kvinder.

Mine kriterier var simple. Helt almindelige danske kvinder mellem 45 
– 55 år. Kvinder der skulle være villige til at åbne sig op for mig, lade 
jer få et kig ”ind bag” og ikke mindst at lade sig fotografere. 

Der er også nogle særlige få uden for ”saunaen” …
Jeg har også budt en anden kvinde med op til saunaen. Hun sidder 
udenfor, så kvinderne kan stoppe op for et råd eller to på vej ud igen.

Det er læge og forsker, Lotte Hvas, som har skrevet en virkelig god 
brugsbog om overgangsalderen ”Overgangsalderen – bedre end sit 
rygte.” ( 2017 /forlaget Klim)

Lotte er speciallæge i almen medicin, dr.med. og har i mere end 20 år 
forsket i kvinder og deres overgangsalder.
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Hun bidrager bl.a. til bogen med kort og konkret at fortælle om, hvad 
der rent fysiologisk sker med kvindekroppen, når den forandrer sig i 
forbindelse med overgangsalderen.

”Mænds spørgsmål – kvinders svar”
Der er også nogle mænd med i kulisserne, heldigvis for det. 

De har måttet holde sig pænt i baggrunden, men har fået mulighed for at stil-
le kvinderne spørgsmål. Sådan helt ”frit fra leveren-spørgsmål” om nøjagtig 
det de ville, stort eller småt, i forhold til kvindelighed, krop, alder, karriere 
og seksualitet.

De spørgsmål er der kommet en række ærlige svar på fra kvinderne, som du 
kan læse nogle af på siderne: En mand har spurgt: …

Go’ fornøjelse.
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Jeg elsker, når jeg smider tøjet i om
klædnings  rummet efter en hård fysisk 
træning og kigger på min krop i spejlet  
– svedig og blussende rød. Så tænker  
jeg glad: ”Det her er en kvinde.”

Når jeg træner, fornemmer jeg min krop, og den tydelige følelse af min 
krop er enormt vigtig for mig. Ellers fungerer jeg ikke godt, hverken 
mentalt, fysisk eller seksuelt.

Når jeg vækker min krop fysisk, vågner hele mit sind, og jeg mærker 
en stolthed over min krop. Og modsat, hvis jeg er i mistrivsel og ikke 
passer min krop, så bliver jeg ofte overmandet af en blufærdighed om-
kring den. Det har været en lang proces at finde melodien igen mellem 
mit sind og min krop.

Min datter spiller en stor rolle i den proces. Mit liv er opdelt i tiden før 
hende, tiden med hende og tiden efter hende. Tiden før var uskyldig, 
flirtende, uforpligtende og frigjort, men da min daværende mand og 
jeg mistede hende kort efter hendes fødsel, stoppede både livet og min 
krop med ét slag. Det var så ulykkeligt, og det var, som om min krop, 
sammen med hende, forlod mig på uforklarlig vis. Jeg fik en afstand 
til min krop. Den havde jo ikke kunnet ”lave” et levedygtigt lille men-
neske.

I tiden efter blev jeg næsten sygeligt tynd, som om tragedien fik min 
krop til at dø. Og i lang tid efter var nærhed og sex også noget, der 
bare skete uden for min krop; jeg var slet ikke med mentalt. Det var et 
rent lykketræf, at min dejlige søn blev undfanget. Heldigvis fik vi ham, 
han var det gode, der kom i tiden efter. Min daværende mand mistede 
nemlig ikke kun en datter. Han endte også med at miste den kvinde, 
han elskede.
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Brith 
                                      

46 år
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Fandt langsomt mig selv
Først lang tid efter min skilsmisse fandt jeg langsomt tilbage i min 
krop og ind til min kvindelighed. Det var først, da jeg virkelig begyndte 
at arbejde bevidst med mit selvværd, at kvinden i mig begyndte at vok-
se. Især kan jeg huske en sportsferie, som jeg tog på alene. Jeg havde 
virkelig brug for at gøre et eller andet nyt – også i forhold til det andet 
køn. 

På den ferie åbnede jeg op for den legende flirt igen og mødte en noget 
ældre mand, der formåede at nå ind til mig igen. Og da jeg kom hjem, 
turde jeg igen involvere mig. Denne gang med en reflekterende mand, 
der nok var ham, som hjalp mig med at finde ”voksne Brith.” I det for-
hold fandt jeg den kvinde, som jeg ville være, og hende holder jeg fast 
ved – også i mit nuværende forhold.

Brug kvindeligheden til at  
skabe anderledes resultater
Jeg er virkelig glad for det kvindemenneske, som jeg er blevet til nu. 
Jeg er blevet meget bevidst om kvindeligheden, både hos mig selv og 
andre kvinder. 

Hvis der kommer en kvinde i høje hæle og lange negle, men uden no-
get mellem ørerne ind i forretningen, så er hun ikke en ”rigtig” kvinde 
i mine øjne. Kommer der derimod en kvinde, som virkelig forstår at 
udstråle kvindeligheden klogt og intelligent, også på et par høje hæle, 
så tænker jeg: ”Hold da op …”

Kvinder skal udstråle ro og selvsikkerhed, turde stå ved sig selv både 
som menneske og som kvinde. De skal ikke være bange for hverken 
flirten eller de ”vise ord” – begge dele er egenskaber, der for mig er 
meget kvindelige. 

Roen, som jeg taler om, er ikke den, der kan forveksles med en ma-
skulin ro. Det er roen og styrken i at turde bruge kvindeligheden til at 
skabe anderledes resultater. Kvinder, der bare kopierer mænd, er ikke 
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særligt kvindelige. Bruger man sin kvindelighed bevidst, bliver man 
ikke misforstået, men bruger man sin seksualitet bevidst, bliver man 
misforstået. Der er stor forskel. 

Netop derfor er jeg også meget bevidst om min egen kvindelighed, 
både i væremåde og i måden jeg klæder og bevæger mig på. Og ikke 
mindst bevidst om at skrue op og ned for denne kvindelighed. 

Hvis jeg ønsker at signalere den målbevidste kvinde, går jeg på en helt 
anderledes måde, end hvis jeg ser ham den lækre på gaden, som giver 
mig lyst til et øjebliks flirt og kontakt med et andet menneske. 

Det kan også være måden jeg sender et lille smil på, et blik og et glimt i 
øjet. Det kan både være overfor mænd og kvinder. Nogle gange bryder 
jeg bevidst folks ”comfort zone” med et kram og signalerer dermed; 
Jeg vil gerne tættere på dig, end du måske vil på mig, så nu fortæller 
jeg dig bare, at jeg godt kan lide dig. 

”Min krops patina  
ser slet ikke så dårlig ud.  
Der behøver bare ikke  

stå en 22-årig smuk sild  
lige ved siden af  mig i  
omklædningrummet.
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Med den større bevidsthed om min kvindelighed følger også, at jeg nu 
meget bedre kan tage imod, når f.eks. mænd gør noget for mig. Da jeg 
var yngre, skulle jeg hele tiden bevise noget, og jeg ville ha’ sagt: ”Stop 
lige … kan selv”, hvis mænd f.eks. var galante. Nu føler jeg mig bare 
enormt feminin og kvindelig, når jeg bliver behandlet efter de gamle 
dyder. Når min kæreste åbner bildøren, giver mig jakken på, lægger 
halstørklædet tæt til min hals eller tager min hånd, når vi skal over 
vejen for at beskytte mig … de små ting. 

Alderen har gjort mig glad – også for min krop
Alderen har virkelig gjort noget godt for mit sind, og hverken 46 år el-
ler 56 år er gammelt. Derimod kan jeg godt kan gå lidt i panik over, at 
om 14 år, så er jeg 60 år … og 60 år er måske gammelt. 

Jeg er også blevet gladere for min krop, end jeg troede, jeg ville blive. 
Dens patina ser slet ikke så dårlig ud. Der behøver bare ikke stå en 22-
årig smuk sild lige ved siden af mig i omklædningsrummet … 

Det er faktisk kun i den der tydelige sammenligning i spejlet, og så når 
jeg har haft sex, at jeg bliver mindet om min alder. Det er alderens for-
tjeneste, at jeg nyder igen. Det seksuelle er så meget bedre nu, hvor jeg 
accepterer, at min krop nyder, og at jeg faktisk har et behov. Jeg kunne 
aldrig finde på at fake en orgasme mere. Nu er jeg en kvinde, der selv 
nyder, hvor jeg før desværre godt kunne føle mig som en genstand. Mit 
sind, min sjæl og min krop var slet ikke forbundet tidligere.

Alderen har heller ikke betydning for mit job. Jeg kan i den grad stadig 
levere på samme måde, som da jeg var yngre. Også selvom det er en 
branche, hvor der hver dag måles på den personlige performance. Nu 
bruger jeg jo i høj grad min erfaring, så det er en gammel forkvaklet 
holdning, at alder skulle være en hindring for at præstere på topplan. 

Jeg er ikke så bekymret
Overgangsalderen er måske på vej. Min menstruation har lige været 
udeblevet i tre måneder, så jeg nåede lige at overveje om en gravidi-



19

tetstest var nødvendig. Det var ikke så fedt. Jeg er også meget mere 
grådlabil, hvilket kan være noget virkeligt pis. Især når tårerne plud-
selig presser sig på, imens man sidder til møde med direktøren (en 
mand) og lige må sige: ”Bare rolig, det er bare en følelse – jeg bryder 
ikke sammen.”

Men den bekymrer mig nu ikke, selve overgangsalderen. Jeg synes dog 
måske ikke så godt om den tanke, at man lidt ryger ned i den boks der 
hedder: ”Nu er du i overgangsalderen, og nu er du tør…” Jeg skal ikke 
ned i flere bokse i mit liv. Jeg har været i boksene, der hed: ”Du skal 
udføre dit arbejde som mændene … du skal være den perfekte mor … 
du er hende i den sammenbragte familie … du er singlen, der skal ud 
at knalde.”

Nej tak. Ikke flere bokse eller forventninger.

Så jeg afventer. Der kommer sikkert en anden blomstrende fase i livet 
bagefter. Når noget slutter, kommer der jo ofte noget nyt og andet.
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AnnSophie
                            

47 år




