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SIDSEL ERIKSEN 

Den drikfreldige engel? 

Et studie i konstruktionen af den kvindelige 
redruelighed som metafor og t udvtklingen af de 
srerlige kvindeltge drikkem0nstre · t drtterne
omkri.ng drhundredskiftet

Alkohol som k0nssymbol 

Hvorfor overhovedet beskreftlge sig med kvinder og alkohol 
historisk? Det fremhreves ofte, at kvinderne stedse har 
drukket betydelig mind.re end mrend, og at kv1ndealkoho
l1sme i alt fald f0r Arhundredskiftet tilsyneladende var et helt 
marglnalt frenomen knyttet ti1 hjeml0se og l0sagtige kvin
der.1 

Kvindens alkoholproblemer var, efter hvad vi ved, 1 Art:ieme 
omkring Arhundredskiftet 1 hovedsagen mandens drtkkeri -
dvs. rollen som drankerens hustru. Drankerhustruen er 
ganske vtst ogsa en velkendt skikkelse tidligere 1 historien, 
men samtiden papegede ofte, at drankerhustruen 1 slut
ningen af 1800-tallet file mange medhustruer. Afholds
manden Ferdinand Nielsen var blandt de mange, der 
erkendte og formulerede kvindeproblemet i al sin enkelhed: 
"Nar Famlliefors0rgeren drikker, sa frerdes han ude blandt 
Folk. Han kommer 1 Selskab, om end ikk.e 1 det bedste Selskab. 
Han dr1kker og tamker ikke. Men Hustruen, solh gAr 1 det fat
tige, 0de Hjem, iblandt forsultne,. pjaltede B0rn, bun bar Tid 
tll at trenke. Og Jo mere hun trenker, Jo m0rkere bliver hendes 
Liv."2 Mandens drikkeri f0rte ikke bare ham selv, men ogsa 
hele hans familte ud 1 elm.digh.ed. Det var de drikfreldige mrend 
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Ftgur 1. Anholdelser for alkohol t KfJbenhavn 1870-1919. Dmkrlng 
arhundredsk(ftet blev den mandllge alkoholtsme opfattet som et 
start - og samjimdstruende problem u.dviklet t takt med tndustrial1-
seringen. Det jremgar eksempelvis for Kebenhavn af ovenstdende 
lille statlsttk over anholdte for drukkenskab. der for rruendenes ved
kommende i penoden 1870-1919 viser et anholdelsesnlveau sva
rende ttl mellem 10 og 25 anholdelser pr. dag,5 Af stattsttkken kan vi 
dog se. at kvindens problemdrikkeri var kendt, men dog t hele 
pertoden - sam ventet - vresentllgt mtndre end ma.ndens. En enkelt 
dag blev der ganske vtst lndlagt 5 (fem) kvinder med deUrium tre
mens pd kommunehospttalet t Kebenhavn, men det var ogsd "stg selv 
ta Skam og and.re ta Forargelse", som det stgende blev u.dtrykt I. et 
a}holdsblm:L 6 
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og deres ulykkelige familier, deA" dominerede fatttggardene.-s 

Meget tyder da ogsa pa, at mandedrikkertet havde fa.et nye 
og bedre udfoldelsesmuligheder 1 slutningen af det forrtge ar

hundrede fremmet af den billige bramdevin og udbredelsen af 
det nye bajerske 01.4 I takt med industrlaliseringen ved vi, at 
der kom mange flere vrertshuse og alkoholudskrenknings
steder 1 by og pa land, og at disse udskrenkningssteder blev 
forum for det mandlige frellesskab. 

DI1kkertet truede hverdagen - og familien - isrer 1 byernes 
f0rstegenerations arbejder:ttjem: Manden drak ude. blev beru
set og kom sent hjem frar0vet bade energi, selvrespekt og 
penge. Der var nok en glidende overgang fra et socialt og Jorl.0-

sende drlkkert med kammerateme i offentligheden, - et drik
kert, som kunne v� med til at g0re mandens liv i byen ud
ho1delig - til problemdrikkeriet, der gilt efter berusningens 
virkning mod en Jortrrengning af den tilvrerelse, som byliv�t 
b0d ham. Sadan beskrev samtlden det i alt fald. 

Kvinders histortsk set moderate alkoholforbrug er for
mentlig baggrunden for den opfattelse, at kvinden - af natur 
- skulle � mind.re tllb0Jellg til dlikkeriet. Denne opfattelse
sp0ger stadig i forskningen om kvinder og alkohol.

Nu kan man naturligvis ikke afvise, at kvinder fysisk taler 
mindre end mrend. De senere ars fremvoksede kvindedrlkkert 
og kvindealkoholisme bar dog afgjort problematiseret sa
danne "naturlige forklarlnger''. Det grelder isrer fremvmksten 
af kvinders skjulte alkohol- og psykofannakaforbrug, men 
ogsa . det nye "maskuline kvindedrikkeri". som normalt 
regnes for at Va!I'e udviklet i takt med, at kvindeme kom ud pa 
arbejdsmarkedet 1 offentligheden og der overtog mandens 
drikkevaner. Sk0nt kvindeme nreppe vil mi det mandlige ni
veau forel0b1g, er denne kvindf'.alkoholisme dog et vidnesbyrd 
om, at kvinders lave forbrugsniveau ikke er en gang givet, men 
- ikke uventet - et udslag af en begramsende kvinderolle7.
hvis gennemslag altsa kan vartere over tld.

Det skal her vrere en tese, at den "redru og kontrollerende 
kvinde" er en metafor, som har afgramset kvindens naturlige 
handlingsrum, og - ikke mindre interessant - ogsa eftertl-
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dens forestillinger om kvlndens traditionelle redru.elighed. 
Intet tyder nemlig pa, at kvindeme ikke i det f0rtndustrielle 
samfund havde vreret en integreret del af drlkkekulturen. I alt 
fald drak de hjemmebrygget 01 og sikkert ogsa bramdevin, om 
end meppe med det samme forbrug som mamdene.s 

Hermed skal der knyttes an til den amerikanske kvindehis
toriker Joan W. Scott's tanker om, at de kvaliteter k0nnene 
har ikke er absolutte, men er meningssystemer af symboler, 
begreber og metaforer konstrueret til forskelltg tid med 
forskelligt indhold alt efter de herskende magtforhold 1 sam
fundet. 9 

Konstruktlonen af metaforen om den redru og kontrolle
rende kvinde var en mAde at tilpasse kvinden tll en n0dvendig 
og samfundsbevarende stilling i en tld, hvor samftmdet havde 
behov herfor - som modvregt til den drikkende og udad
vendte mana. 10 I takt med at mandedrikkerlet blev et tegn pa

styrke, vitalltet og mandighed, blev mandechikkertets mod
sretning: redrueligheden eller et restriktivt forhold tll alko
holen et udtrykfor kvindellghed, og for at kvinden havde ud
vildet en harmonisk og afklaret k0nsidentltet. Fremprovo

kerede d.et tiltagende mandedrikkert konstruktionen en ny 
diskurs omkring kvind.ers for1wld til alko1wlen? .,, 

Provokerende Jrunne man opstille alkoholens forhold til k0n
net omkring arhundredskiftet skematisk, hvor felteme 
0verst til venstre og nederst til h0jre betegner henholdsvis al
koholen som et mandighedssymbol · og redruelighed som et 
kvindellghedssymbol. Det f0rer tll, at kvindedrikkeriet og 
manderedruelighed skulle vrere henholdsvis ukvindeligt og 
umandigt. 

182 

Alkoholen som k0nssymbol 1890

Alkoholbrug 
K0nsrolle Drikkende Atholdende 

Mands-rollen Strerk, Svag, 
robust og impotent og 
mandig kraftesl0s 

Kvinde-rollen Svag, Strerk 
l0sagtig og ren, rerbar og 
llderlig kvindellg 

Nu er det nok svrert at placere selve konstruktionsprocessen 
alene til artierne omkrlng arhundredskiftet, om end tldens 
store samfundsforandringer ellers taler for det. Det vaere 
heller ildte sagt, at kvindeme bllndt accepterede den dem til
delte rolle. En del kvinder protesterede bAde ved tkke at op
fylde den aedru og kontrollerende rolle eller ved at drikke eller 
ga ud 1 offentligheden. Vi kan unders0ge og bestemme meka
nismerne 1 den kvindelige alkoholdiskurs eller den konkrete 
virkelighed, som kvinden matte forholde stg tll pa alkoholom
radet gennem de reak.tloner, de forskellige kvindelige strate
gier aff0dte.11 

Samtldige reaktloner pa kvindens tackling af alkoholen 
tenderede tilsyneladende mod at presse kvinden tll redruelig
hed 1 hjemmet og vrek fra den mandlige drikkesfrere. Det skal

dog vises, at reakti.onen pa kvind.ers drikkert ajhang mind.re
af den konkrete alkoholi.ndtagelse, end af om indtagelsen Jo
regik i en mandlig eller en kvindelig sammenhamg - i en of
Jentlig eller en prtvat sfrere. Styrken af alkoholens sym-
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Lene Silfverberg blev senere skilt, fordi det vtste sig. at hen
des aflwldsmand drak. Det bibragte Lene Silfverberg den ra
dikale men dyrek0bte erfaring, at mrendenes alkoholproble
mer ikke kunne l0ses alene gennem en strategi. der krrevede 
en stadig opstramning og forfining af kvindernes kontrolle
rende og strllttende opgaver. Springet fra den p�rsonlige kamp 
for mandens redruelighed 1 afholdsfrellesskabet til en person
lig kamp mod den drikfreldige mand, blev ikke stort. Ved at 
tage afholdssagen 1 egen hand, begyndte hun efterfulgt af 
flere fremtrredende afholdskvinder og inspireret fra U.S.A. at 
udvikle kvindeafholdsbevregelsen ti1 en egentlig oppositions
kultur, hvor kvinden placerede skylden for drtkkertet pa

manden selv. Ideologisk styrkede hun sig ved at tage Gud til 
hjrelp, - den herre. der stod over hendes mandlige medaf
holdsfolk. Den kvindelige ajhol.dsbev.Egelse blev. derrned en 
kritik mod mandekulturen, hvor kampen for at wse alkohol
problememe lyemme hos drankerhustruen blev en kamp for 
uajh.rengighed af manden og hans "mandlige" vaner? 

Af kommentareme til Lene Silfverbergs virke kan vi se, at 
dette selvstrendige kvindelige afholdsinitlativ var srerdeles 
upopulrert. En af afholdsbevregelsens mandllge ledere be
tegnede ligefrem - i et privat brev - Lene Silfverberg som en 
ukvindelig og usympatisk natur. og - med direkte adresse til 
hendes k:vinde:Uge agitatlonsvirksomhed - at hun "1 h0j Grad 
savnede en Omgamgelighed, Folk . [afholdsmrendene] nu en 
gang Krrever". Hendes Betydning som sadan var dertll ikke 
stor: "i alt Fald ikke ud over en ret snrever Kreds af kvindelige 
M edlemmer. "26 En anden afholdsmand var heller ikke 
begejstret - i alt fald ikke afholdsmand og -mand imellem: 
"Nar Jeg prtvat skal sige min Melling tll Dem om Fru 
S[ilfverberg], tror jeg at bun har haft st0rre lndflydelse pc.\ 
Kvinderne - Mrendene st0de hun ofte fra sig ved sit mand
haftige Vresen medens f.eks. Fru Dr0hse tiltrrekker Mrendene 
ved sit kvindelige Vc£sen. Vi Mrend ynder nu engang ikke de 
mandhaftige Kvinder."27 

Hvordan man forestillede sig den ideelle afholdskvindetype 
kan vi fa et indblik i, gennem et portrret af fru Dr0hse i et af-
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holdsblad m-et efter. Af. portrrettet fremgilc det, at fru Dr0hse 
var en "smuk Dame", der rummer et "rent og redelt syn pa li
vet". og da der tllmed "over hendes hele fremtrreden hviler no
get beskedent og fordrtngsl0st", er det forstaellgt, at hun ove
ralt har vundet mange 'Venner og Velyndere" samt skaffet 
afholdssagen mange nye og gode medlemmer. Men ikke min
dre interessant fortsatte teksten: "Fru Thora Dr0hse h0rer 
ganske vist ikke tilde store·tamkere, .. ", hvilket dog ingen
lunde lagdes hende til last, for lrengere necle anf0rtes konklu
derende: "Hun er et Pust fra de store F0lelsers Tid; derfor g0r 
hun mere Nytte for Afholdssagen end mangen en Mand med

l.angt st0rre Evner og Kundskaber'', og videre: "Gid Fruen i 
mange Ar ma pryde Afholdssagens Rrekker" .2e Fru Dr0hses 
blide vresen, udseende og mange! pa intellekt var tydeligvis 
det. der efter afholdsmandens mentng kvalificerede fru 
Dr0hse fremfor Lene Silfverbergl 

Lene Silfverbergs manglende forstaelse for sin fraskilte ex
afholdsmand, blev ligefrem af een · af parrets frelles afholds
venner gjort til arsag til hans drikkeri "havde [Emil] 
Silfverberg fa.et en virkelig god Hustru, havde det rtmeligvis 
1kke gaet ham sa galt. Hun lever Jo for sin 'egen Afholdssag' .( .. ) 
Hun var en gammel Fr0ken. da han traf hende."29 Fr0ken er 
her betegnelsen for en asexuel og ukrerlig kvinde - en mande
kvinde. 

Gjorde kvinden opr0r mod afholdsbevregelsens veldeflne
rede opofrende, loyale og bistaende kvindeideal, kunne af
holdsmrendene ikke lrengere opfatte hende som en "rigtlg 
kvinde", men som en udeftnerbar afart. som afholdsmren
dene i alt fald ikk.e beh111Vede at tage alvorligt. 

Een af grundene til, at de opr0rske afholdskvinder stod 
svagt 1 den danske afholdsbevregelse. var fonnentlig, at det 
ikke lykkedes for dem at fa nogen overvreldende opbakning 
fra de politlsk emanciperede kvinder 1 samtiden. Afholds
kvindeme kom dermed til sta bade ideologisk og magtpolittsk 
svagt. Malet med kvindeagitationen blev derfor for afholds
agitatoren Lene Silfverberg at fa de opinionsdannende blandt 
kvinderne interesserede for sagen og overbevist om, at 
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afholdssagen tkke kun var for drikfreldige mennesker, der 
ikke kunne holde made.30 

Kun en lille del af de politisk aktive kvindesagskredse i 
Danmark betragtede dog overhovedet afholdenhed, som en 
del af deres politlske program og ville ganske enkelt ikke have 
noget med afholdssagen at g0re. Pa Nordisk Kvindesagsm0de 
i K0benhavn i 1888 afviste kvindeme ligefrem deltagelse i af
holdsbevregelsen med, at ''det var under den menneskelige 
Vrerdighed, at en Mand gilt ind 1 en Forening og atlagde et 
L0fte for at kunne styre sin Last",31 Dansk Kvindesamfund 
tog aldrtg afholdssagen pa programmet. 

Efter afholdsbladene at d0mme kunne noget tyde pa, at de 
f0rende kvindesagskvinder tkke var interesserede i at opgive 
deres eget alkoholforbrug. Det blev ofte fremhrevet med be
klagelse og direkte henvendt pa disse kvindekredse at: "De 
Darner, der f0rer an i Kvindesagen herhjemme, h0rer Jo alle til 
de ''bedre Klasser", hvis hjrelp netop srerlig tiltrrenges, de for
star at fange opmrerksomheden og butde derfor vtrke ved 
Eksemplet.32 Var allroholen bleuet et symbol pci kvindeeman

cipation? 

.. 

1\.1:askulint kvindedrikkeri

Det var tydeligvis ikke alle kvinder, der kunne eller ville leve op

tll den redru og kontrollerende kvinderolle. Afholds

litteraturen var dybt foruroliget: "Det er ikke alene blandt

Mrend, at Drukkenskaben drager hrergende frem. TydeUge

Tegn viser, at hvis, der ikke trreffes kraftige Foranstaltninger

for at Ahne Kvindemes 0jne for det farlige 1 Brugen af starrke

Drikke, da er den Dag ik.ke lamgere fjem, da Vrertshusene

bliver bes0gt ligesa talr1gt af Kvinder som af Mrend. Somme vii

r..anske pasta, at dette er en Overdrtvelse, og at Kvindeme ikke

kan synke til den Grad af Dyriskhed; men den, som har set,

hvorledes Tilstanden 1 sa Henseende er i vore st0rre Byer, ved

imidlertid, at det ikke er Overdrivelse. Gear et Bes0g pa de
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fmere Restaurationer og Varieteer, hvor Musil{ og Sang udg0r 
Lokkemaden, og De slrAI der flnde KVindeme ganske talrigt 
repnesenterede. Her ser man den unge Pige ved sin 
Forlovedes Side t0mmende det ene Glas efter det andet; man 
ser den unge Hustru g0re sin Mand Selskab pa disse 
tvetydige Steder; og ikke sjreldent ser man der reldre, gifte 
Kvinder med deres halvvoksne B0m tage Plads ved Bordet 
under Foregtvende af at ville hiare pa Sangen og Musikken, 
ligeledes flittigt t0mmende Bregeret ( .. ) og hvor ofte hrender 
det ikke, nar en sadan Vrertshus- eller Vanetefom0Jelse er 
forbi, at Kvinderne halvt om halvt breres ud i Drosken af 
halvfulde Moond".33 

Ligesom mrendene havde de modeme kvinder efter af
holdsfolkenes oplysninger faet smag for industriens mange 
nye alkoholprodukter: "Sager, lige fra vor egen hjemlige bajer
ske 01flod til et Utal af Vine', Llk0rer, Absint, Cognac og hvad 
nu alt det giftblandede Stads hedder -Ja, selv Spiritusholdig 
Konfekt - nydes af altfor mange Kvinder i alt for mange Hjem 
og pa altfor mange offentlige Stetler." Og det var ingenlunde de 
fattige og uoplyste blandt kvindeme, der f0rte an. Til afholds
folkenes forbliaffelse matte de konstatere, at "mange af de sa
kaldte 'bedre Damer', trods al deres Oplysning, er mere uvi
dene om disse Drikkes Skadelighed, end de jrevnere Lags 
Kvinder, der her er mere vidende, fordi de kender langt mer� 
til Afholdssagen end hine. Vidste de 'bedre Darner', at selv det 
mtndste Kvantum af alkoholiske Drikke skader, fysisk som 
andeligt, vilde de nreppe r0re dem".34 

En del beretninger vidner ogsa om, at kvindeme lige som 
mrendene ogsa. n0d de nye berusende undergrerede bajerske 
0lsorter, der fra 1870'erne for alvor begyndte at erobre mar
kedet og denned afl0ste det tyndere og almindelige 
overgrerede hjemmebryggede hvidt0lssorter. Kvindemes baj
ersk0ldrikkeri var nemlig til ovennrevnte s0ster Silfverbergs 
store forargelse blevet synligt i byens gader: "Ja - ruir man pa 
K0benhavns Gader kan se en D a m e ga hen til en 0lvogn og 
srette en Bajer for Munden, hvad sa? For nogle Ar siden blev 
der ved Gilder kun sat en Bajer ved hveranden Kuvert."35 I 
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f01ge en Irege H.P. 0rum skyldtes dette 0ldrikkeri, at kvin

deme havde den mtsforstaede opfattelse: "at bajersk 01 tkke

[kunne] henregnes til Spirituosa,"36 ligesom det tynde 01, som

bun alttd havde drukket. 
Vi ma dog sp0rge, om dette kvindelige alkoholbrug. som

samttden tolkede som noget nyt og et tegri. pa kvindens ttlta

gende forfald, 1 virkeligheden blot var et resultat af, at kvin

ders alkoholbrug var blevet problematisk med konstruktio

nen af "den redru og kontrollerende kvinde", og at de endnu

ikke havde tilegnet sig det nye redruelige kvindeideal, men

fortsatte et tradlttonelt drikkem0nster?

Afholdsmrendene var ikke belt uvidende om, at den om

strendighed, der havde fremmet mandedrikkertet: adsklllel

sen af hjem og arbejde og behovet for etableringen af nye so

ciale frellesskaber. ogsa indvirkede pA kvindeme. Borger

skabets kvinder var Ugesom mrendene blevet interesserede 1

at komme ud i offentligheden. Den proces, som 0gede

mrendenes drikkert, satte altsa ogsa ind hos kvindeme, men

fik andre konsekvenser: "Manden s0ger sine Fom0jelser

'uden om'. og Kvinden finder det kedeligt at sidde ensom i

Hjemmet, nar bun ved, at Manden morer sig pl sakaldte an

strendige Restaurationer og Forlystelsessteder, og det er

Grunden til, at Kvinden Ugesom Manden begynder at sky

Hjemmet og vrelge offentlige Steder til Hjem og Opdragelse

sanstalt. Hjemmet er mer og mer for vore modeme Familier et

Sted, hvor man sover om Natten, og hvor man indtager sine

Maltider, men intet mer. Glreden, Velvreret og den Forredllng,

som man alene kan finde i Hjemmet og den samlede Familie,

den s0ges nu for Tiden uden for Hjemmet."37 Forekomsten af

et offentllgt selskabeligt drikkeri, et maskulint kvindedrtkke

m0nster, var sMedes langt fra ukendt, men ikke mindre

problematisk. 
Det at kvinden drak. ude blev opfattet som et signal til omgt-

velserne om, at hun var pa vej til at slrekke pa, opgive eller

maske belt negllcere den redruelighed, som var 0nskellg og

n0dvendig i det modeme samfund og den absolut toneangi

vende i afholdsbevregelsen. Hvis "den redru og kontrollerende
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kvinde" begyndte at krak.elere, gtk hjemmene efter afholds
folkenes mening i opl0sn1ng: "Kvinderne skal bade ga pa 
Restauration og ryge og drikke. De begynder med Cigaretter 
og Nippedrikken og gw- sa over til Cigarer og st0rre Kvanta 
Spiritus. ( .. } Fra Restaurationeme fares Drikkeriet til 
Hjemmene, og deter uhyggeligt, som det der kan tlorere."38 

Kvindedrtkkeriet kunne dog f0re over i en helt uacceptabel 
situation, at atboldssagen ikke lrengere blot var et middel til 
at redde manden. "Som Regel bar Kvinden hidtll i Omgang 
med berusende Drikke vreret en Engel i Sammenligning med 
Manden. Hun har anset det for at vrere under sig Vrerdighed 
at drtkke Brrendevin og tilsvarende strerke Drikke. Og Vi 
kunne vel alle vrere enige om. at dette taler til hendes Hreder 
og ..-Ere. Men destovam-e begynder der i Horisonten at trrekke 
et Uvejr op, der meget let vil kunne vrelte hendes Renhed og 
Kvindelighed over Ende. Sikkert er det, at Kvinden trrenger til 
en Forklaring om Afholdssagens Betydning, dels for at ad
vare hende imod Brugen af alle de mange forf0reriske, og for
rrederiske berusende Drtkke, i Srerdeleshed Bajersk 0Uet og 
denned llgestillede Drikke, og dels for at forma hende til med 
Troskab og lnteresse at vie Afholdssagen sine bedste lu'refter, 
og en Del af stn Krerlighed. "39

Artikler i atboldsbladene giver nreppe noget endegyldigt 
billede af kvindedrikkeriets reelle omfang, men bemrerkel
sesvrerdigt er det, at disse og mange andre eksempler tngen
lunde hrefter sig ved decideret problemdrikkeri. Snarere viser 
de med al tydelighed, at enhver form for kvindedrikkeri i sig 
selv var farligt. Den kvindelige filantrop Charlotte Sannom var 
eksempelvis dybt bekymret over sine borgerlige meds0stre. 
"Trenk blot pa, hvor alnrlndeligt det nu er, at Darner skulle 
have deres halve Bajer til hvert Mal.lid." Men ikke nok med det: 
"Hvor mange Darner drikke ikke · Cognac til Kaffen, efter at de 
f0rst have drnkket adskilli.ge Glas Vin ved Middagsbordet: Jeg 
har endogsli h0rt slge - set det har jeg ikke, da jeg sa yderst 
sjrelden kommer pa de Steder - at det ska! vrere ret alminde
ligt, at unge Darner af de dannede Klasser sidde inde pa de k0-
benhavnske Kafeer og dri.idcer Absintl Vist er det, at det om 
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Sommeren er ganske almindel.igt i Iancllige Krohaver at se til
rejsende Damer sidde og cyge og drikke forskellige berusende 
Drikke sammen med Herrerne. Og man kan 1kke forklare sa
gen ved at stge: Det ma vrere de mmdre prene.Damer."40 

Det ma alts.\ have vreret srerdeles vanskeligt for kvinden at 
etablere "sociale drikkefrellesskaber'' i offentllgheden, og dert
gennem etablere de, lad os med en 0.oskel kalde det, afslap
pede, kollektlve milj0er, som det modeme samfunds mamd 
kunne have pa vrertshuset og i klubben. Nc\r dette drikkeri 
blev bemrerket i den grad, blev det stadtg- vanskeligere for 
kvinden trods ihrerdig udholdenhed at anvende dr1kkefrelles
skabet som forl0Ser og netvrerksskaber pa samme made som 
mrendene. 

Som et eksempel pc\ hvor tabelige sadanne kvindeUge drik
kesituatloner kunne vrere, berettede afholdsbladenc med en 
spydtg indlevelse, at theklubberne i England var betygtede 
som amested for drikkert blandt kvindeme. Der drak man 
oprtndelig the og spiste orangemarmelade, men "da 
Konversatlonen ofte gik i Sta blandt Dameme af Mangel pa 
Samtalestof, indf0rtc man Llk0r og Sheny for kunstlgt at ltve 
op pa Sttuattonen."41 Kunne kvindeme ikke se det forargelige i 
kvindedrikkertet selv, kunne de 1 alt fald lrese sig ti! det 1 af
holdsbladene. Det skulle afholdsmrendene nok s0rge for. 

Drikkeri som emancipationssymbol 
Det kan ikke afvises, at det var insplreret af kvindesagskvin
ders afvisning af afholdssagen, at kvindeemanctpatlon snart 
1 afholdspressen med nedladende undertoner blev knyttet ti1 
den efter afholdsmamdenes mening unaturlig og ukvindelig 
alkoholnydelse blandt kvinder. Men netop drikkertet i offent
ligheden var unregtelig ogsc\ en glimrende made at signal.ere, 
at man tog afstand fra en "traditlonel" og redruelig kvin
derolle. 
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Lregen Hinhede gtk ind 1 debatten: "Som sagt, mine Darner, I 
har lrert at cyge i 10 Ar, hvorfor skulde Isa ikke fa lrert at 
snapse i 20? Der er sa meget mere Grund til at tro det, som 
K0benhavnerindeme allerede har godt begyndt. ( .. ) Det har 
vi.st stg n0dvendtgt at indrette Asyler for disse velstillede 
kvindelige Alkoholister. Det er et sikkert Varsel om, at Toren 
ogsa kommer til Provtnseme (. .) m\r en 'chik' K0ben
havnertnde kommer over til os og Viser os med hvilken 
Elegance, bun kan h:1ndtere sin Cigaret og turnere sin 
Cognac, sa t0ver vore Darner ikke med at strrebe efter det 
Ideale. · De vil dog ikke anses for dumme, snrerpede 
Provtnsgres, der kun t0r g0re som gamle Tante sigerf ( .. } 
Kvtndeemancipationen star for Tiden pa Dagsordenen. 
Kvtnden skal v.ere Mandens Lige. Men desvrerre synes det 
mest at vrere Mandens Laster, Kvtnden tilegner stg. Jeg sy
nes Kvtnden for en Gangs Skyld skulde se f0rst at tilegne sig 
Mandens gode Egenskaber, bans Energt og Arbejdsevne, sa 
kunde f.Eks. Tabak, Vin og Usnrerpethed komme siden ved 
Lejlighedl"42 

Emanctpationen anvendt i denne sammenhreng er et a.bent 
udtryk for, at kvindedrikkeriet af mrendene virkelig blev op
fattet som et fors0g pa at overtage et af det mandlige k0ns at
tributter. Med sredvanlig st0tte i lregeautoriteter understre
gede afholdsbladene dog, at kvinden ikke kunne mestre drik
kertet. En lrege Olav Benedictsen fandt kvindedrtkkeriet helt 
uforeneligt med kvindens biologi og kaldte det ligefrem for 
"misforstAet Emancipation", som let leder ti! at efterabe det 
10Jnefaldende. Det virkede komisk at man overtog et identifl
kattonsobjekts symboler, og f0ler sig denned identisk med 
det. Men dette var tilsyneladende tllfreldet: "Derfor er det gan
ske almtndeltgt at se emanciperede Kvinder ryge Tabak, 
drtkke Spiritus, kaste Benene op pA Borde og Stole - 1 det hele 
taget opf0re stg noget i Retning af, hvad man kalder studentt
kost." Og Benedictsen tamkte netop pA kvinder 1 grrensover
skridende eller offentlige livsstillinger: "studerende Kvtnder, 
Kunstnertnder, Kontordamer etc. "43 
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Og den kvindelige emancipation var- uden grrenser: 
"Kvinden bar hidtil skammet sig ved at ga ind pa. et alminde
ligt Vrertshus eller Skamkestue for at drikke swerke Drikke, 
men bun er nu pa den brede Vej der hen imod. Indledningen 
er gJort; v1 se hende pa alle vore st0rre Kafeer, Varieteer og 
Forlystelsesanstalter drikke sin Vin, Ptmch, Porter og 
Bajersk 01. save! fra Fad som f.ra Flaske. Hun skammer sig 
ikke mere. thi Maden og Emancipationen har vundet en ny 
Triumf, men samtidfg skabt en Spire tu Drukkenskab blandt 
Kvinder. Enhver god Kvinde b0r: med Sorg betragte denne nye 
Drlkkemode for Kvindemes vedkommende·;. (. .) Berusende 
Drikke have f0rt mange tusinde danske Mrend til Elendig
hedens Dyb, tl1 Fald og strafbart Liv, og ft\. de nu Asylret hos 
Kvinden med, da bliver Elendigheden forholdsvis stf/Jrre, thi 
den gamle Regel v1l ogsa vise sig at holde Stlk her, at "nar en 
Kvtnde falder, sa Calder hun altid dybere end Manden."44 Det 
sidste var nok reelt, fordi der jo var lamgere fra den 
overdrevne alkoholnydelse til kvindeidealet end t1l mande
idealet. 

.. 

Stigmatisering 

Samtiden var ikke 1 tvtvl om, hvad dette kvindedrikkerl f0rte 
-UL Havde en kvinde for megen kontakt med alkoholen, var 
hun nresten pr. definition mind.re pren, dvs. l0sagtig eller pro
stitueret. Folkesnakken i K0benhavn kunne nrevne det ene 
eksempel efter det andet pi. hvordan de to ting hang sam
men. Sadan fremgar det i alt fald af afholdsbladene: "Her i 
Kf/Jbenhavn ved v1 saledes adskellige Steder, hvor Vrerteme 
bruger deres egne D0tre og andre Piger som Lokkefugle, lader 
dem drikke med Gresteme og ga i Seng med dem. Forreldrene 
drikker, Pigerne drikk.er, og sA blreser de Moral og Love et 
langt Stykke. Det bliver ik.ke godt, f0r Spiritusudskrenknings
stedeme bliver forbudte. Det kan de selvf0lgelig tkke forel0big, 
men vi kan fremholde, hvad den Slags Forretninger f0rer med 
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Ffgur 3. Fra spUlebuleme i �.oved.stad.en. HMan kan skajfe llgnende 
Vtdnesbyrd fra mange andre Lande - oueralt pegerule pd Kvtndens 
Degradation. ued-at efterligne Mandens Begser ejter stamce Dnkke 
og Kaf�liuet. En anden s0rgelig nng brar ogsd rueunes, nemltg de 
mange tustnde Kvlnder, der nmdt om t Verden SflJge deres Ertwerv i
de· forskjellige Stillinger. som Salget og Udskamkningen af 
berusend.e Drilcke kan byde. Et Erhverv, der som. Regel har mange 
Udsk,:Jelser og megen Elendtghed pd Sla:betov." Sofus Rasmussen, 
1904. /BUledet stammer fra Det Blaa korsl/5 1910, s.107/ 
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stg: alt muligt ondt, Tyveri, Hor, veneriske Sygdomme, 
1'uberkulose, Sindssygdomme, Voldshandlinger, Bedrage
rier, Voldtmgt o.m.m."45Sru:Janne udlregninger matte ordent 
lige kvinder n0dvendigvis forholde sig t1l og frem for alt ogsa 
undga at bllve identlficeret med. 

Det at kv.i.nden m/Jd alkohol blev af samtiden · ofte opfattet 
som et vidnesbyrd om, at hnn havde opgtvet ikke blot m.and 
og b0rn, men ogsa sine rene kvindelige kvallteter. Og hvts 
kvindedrikk.ertet tilmed foregtk 1 et mandligt selskab, var det 
srerlig slemt: "Det er tkke noget ualmindeligt Syn at se unge 
Piger pa Bal eller Udflugt drikke deres 01 og Snaps sammen 
med Herreme, :cyge - og le af Herrernes ofte tvetydige 
Talema.der. Deter frygteligt, hvad Kvtndern.e der g0r sig skyl
dige i. Det ma vrere sadan, at Kvinden star h0jere end 
Manden, bade nar det gEelder Drik og Usredeligbed. Det er et 
Ideal, som vi Kvinder ildte ma trrede 1 st0vet for at komme pa 
lige med Manden."46 

At kvindeme gennem overtagelse af et af mandighedens 
symboler ogsa denned· overtog mandens styrke var altsa 1kke 
blot, som visa, en misforstaelse. Det var ogsa bade ydmy
gende, nedvrerdtgende og tilmed modbyd'eligt. Samtidens 
skildringer af kvindedrikkeriet kunne opvise adskillifie ek
sempler derpa: "Man ser ofte pa Kafeer og Varieteer, at 
Kvinderne drikke Bajersk 01, Porter og Punch, medens 
Mrendene drikke Ka:ffe eller The. Dette er beklageligt, thi 
Kvin.den bliver ikke mandfg eller mere vrerd de,jor, hun mis
ter kun sin Kvindelighed og Renhedens Duft og opna.r kun 
Udsigten t1l at kunne blive foifal.den og modbydelig. "47 

Og sa var den mandlige rus helt uopnaelig for kvinden: ''TII 
Damernes Drukfreldighed bidrager maske ogsa en vis 
Bestrrebelse for at sta. pa samme Plan som Mrend. Endnu 
kommer de dog t1l kort, hvor Talen er om Drik. Pa Vejen hjem 
fra vore Forlystelsesanstalter kan man om Aftenen se mere 
eller mindre berusede Dam.er, der savner den relative Sikker
hed, som en lrengere Drankerpraksis giver. Med oppustede, 
r0de Ansigter og generende af Sn0rlivet er de Billedet pa den 
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brudte Modstandskraft, og hvor Rusen har kvalt Blufrerdig
heden, er de t1lltge Billedet pa en ubeskrtvelig Skam. "48 

Eksempler fra udlandet kunne ogsa 1 dette tilfrelde belejligt 
bestyrke de foruroligende antagelser om, at det kun var 
"Kvtndens Degradation, ( .. ) at efterligne Mandens Begrer efter 
strerke Drikke og Kafelivet." Srerllg udsatte var de mange 
kvinder, der rundt om 1 verden "s0ge deres Erhverv 1 de 
forske11ige St1111nger, som Salget og Udskamkningen af beru
sende Drikke kan byde". Det var erhverv, "der som Regel har 
mange Udskejelser og megen Elendighed pa. Slrebetov."49 

Der er altsa grund til at nuancere den som indled.ning refe
rerede antagelse, at fortidens kvindechikkert, var et problem, 
der kun havde betydntng for marginale kvinder, ogsa selvom 
(eller netop fordtt) antagelsen byggede pa samtldige udtalel
ser. Mon fortidens konstatertnger ikke netop var et produkt 
af fortidens tollmingsftlter? Kvinder, som drak 1 offentligbe
den - og de, der blev berusede - blev pr. definition offentlige 
kvinder, og margtnaliseret 1 forhold tilde sande og redruelige 
kvinder? 

Feminint drikkeri

Sp0rgsmA1et er dog ogsa, om det kendte kvindedrikker1 1 offentligheden overhovedet er en fuldstrendig beskrivelse afkvindedrikkeriet? Havde kvinden trang ti1 alkohol, blev hunsom ruevnt n0dt til at undga at lade sig identificere med fornedrende drikkesituationer. SprJrgsma.let er faktisk om ·iJckealkoholproblememe var ste,rst blandt de - af borgerskabets- kvinder, d:er ikke overskred deres k0nsrolle ved at beveegesig ud i o.ffentligheden, og som deifor ikke - eller kunsjeeldent - kom ta at teelle i statfstikken.
Det mente 1 alt fald lregen Ole Benedictsen: "Fra Arilds Tidbar Mrendene sA at sige haft Lov til at drikke nar og hvor somheist, uden for Resten at mtste synderU.gt 1 borgerlig Anseelse.Anderledes med Kvtndeme, de sltju.Ier deres Tilstand sa meget som muligt, og yderst sjreldent trreffer man derfor beru-
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sede Kvinder p4 Gader, Kafeer og 1 Sels:ka.bssalen. ( .. ) De 
drtkfreldige Kvtnder ftndes 1nden for Hjemmets fire Vaegge, de 
gm- og smadrlkker - men 1 Smug, de bar lkke bidt Hovedet af 
al Skam, thi Kvindens medf0dte Blufierclighed og Skemheds
sans holder ved 1 det lamgste. Men dette drikken i Smug g0r 
det h0jst vanskeligt at opdage en Kvindes Sv.aghed for de wde 
Varer, og er der noget Tilfaelde, bvor det gamle Ord 'at 
Kvindelist er uden Ende' passer, s4 er det her; th1 man kan ga 
1 Mmeder 1 et s4dant Hjem, hvor Kvinden drikker, uden at 
have den mindste Anelse derom, s11 godt forstm- hun at slgule 
sin Tilb0jellghed. En Mand daekker sig 1kke Lrenge, ham op
dager man snart. "50 

Eksempleme er mange, men modsat beskrivelseme af det 
offentllge kvindedrikk.ert er de ogs4 alvorlige. For var kvinde
�rikkertet alvorligt, kunne det slet ikke foreg4 i det offentllge: 
'Vi have ovenfor prtst vore Kvinders Madehold, men Regelen 
bar desvaerre mange Undtagelser. Kun de f�rreste ane hvor 
mange. Nm- en Mand bllver fordrukken, s0ger han at skjule og 
naegte det, men en Kvinde g0r endnu mere for at hemmelig
holde sin Tilb0jelighed til Dnk, som hun selv f0ler som en stor 
Skam. Den bliver dog en skl'mne Dag opdaget, og da oprlnder 
nogle af de bitreste Timer i hen.des Uv. "51 ., 

Vi bar 1 sagens natur ingen visuelle gengtvelser af kvindens 
feminine problemdrikkeri - 1 det skjulte, men tll gengaeld 
mange malende beskrivelser. I afholdslitteraturen ftndes et 
belt katalog over kvlndelige strategier for at undg4, at deres 
drikkeri skulle blive genstand for offentlighedens - og eftertt
dens - granskn1nger. Og det var afgjort ikke det sociale ch1k
keri kvinden gik efter, men en malrettet tllfredsstillelse af et 
fysiske behov for den rene alkohol, der gjorde det muligt for 
hen.de at overleve. Derp4 vidner som naevnt kvindelisten eller 
den kvindelige opftndsomhed og kreatlvitet bun kunne ud
folde for at daekke over stoffet. Sadan meddelte en artikel i alt 
fald i 1902 i afholdsbladet Agitatoren. 

Frem for alt var det vigtlgt ikke at lugte af spiritus. For "at 
drikk.e, sa at alle ser det, er ikke flnt, og sa lamge en sadan 
Dame ikke er bleven fuldstaendig forfalden til Nydelsen af 
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Alkohol og som F0lge deraf bar glemt al Kvindelighed, sa 
laenge s0ger bun ogs4 s4 meget som mulig at skJule sin Last." 
Men det var der dog n\d .for i -det kvindellge univers: "100% 
Eau de Cologne bade lugter bedre og beruser hurtigere end 
spiritus 40-60%." 

Derefter fulgte den ene mere fantastiske historte efter den 
anden: "De kvindelige Drankere har isaer Forkrerlighed for 
"Gummivindruer". Disse kunstlge VJnd.ruer ligner skuffende 
rigtige bla Vindruer. Men .Baerrene bestm- af tynde Gummi
kapsler, som er fyldte med Lik:0r eller Eau de Cologne, 
hvorved de far facon som rigttge Druer. Pa Rejser eller 
Sommerudflugter tror den uindviede, at Dameme Spiser 
Vindruer, og sa er det kunstige "Baer", som de et efter et putter 
i Munden, hvorefter de suger Alkoholen ud og kaster de t0mte 
Kapsler bort." 

"En ivrig Drankerske havde ladet sig lave en Vifte, som 
kunde rumme et ganske antagellgt Kvantum Alkohol. Aile 
Staengleme 1 Viften var nemlig hule og havde for oven en lille 
Ventil, gennem bvilken indholdet kunde opsuges. In.gen fandt 
det pMaldende nar vedkommende Dame holdt den sammen
foldede Ville op tll sine Lreber, 1ndtll endelig Hemmeligheden 
opdagedes ved, at hun pludselig viste Tegn pa at� 1 h0j 
Grad Drikfaeldtg." 

"En anden Dame bar altld pa sin venstre Skulder en Buket 
kunstlge Blomster. I denne var der imidlertid skjult en 
Metalmundspids, som sad pa et Stykke Gummislange, og 
denne Slange stod i Forbindelse med en lille ·Gummtbold, som 
var skjult i bendes Kjole, og var fyldt med Alkohol. Af og til 
drejede s11 vedkommende Dame Hovedet ti1 venstre og lad, 
som om hun opmrerksomt betragtede sin Skulderbuket, og 
ved staclig 0velse havde hun opnaet en sadan Faerdighed, at 
ingen af de Tilstedevaerende lagde Mrerke til, at hun i samme 
Nu satte Munden til den lille Metalspids og ved at trykke pa 
Bolden spr0Jtede Alkoholen ind i Munden." 

Afholdsbladet konkluderede, at "de Hustruer, som g0r sig 
Umage for at skjule deres Hang tll Drikfreldighed for deres 
Mrend, bruger meget ofte at gemme Alkoholen 1 deres Piano 
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eller Flygel. Mangen .l'Egtemand har f0rst efter sin Hustrus 
D0d erfaret, at hun var en Drankerske, der havde benyttet 
Instrumentet som hemmeligt Opbevartngssted for sine 
Flasker. "52 

Vt kender ikke de konkrete forudsretninger for htstorteme. 
De er gode - og maske ogsa sande. Det vresentlige i denne 
sammenhreng er imidlertid, at historteme er med tU i samti
den at paminde om eksistensen af dette kvindelige dr1kkert. 
Men blev det dermed ikke en offentlig hemmelighed at drik
kertet fandtes 1 den modeme kvindesfrere? Det skjulte drtk
kert var i alt fald ikke unonnalt, og der blev unregtelig set pA 
det med en beundringsvamlig forstaelse og overbrerenhed i 
forhold til den ford0mmende reaktlon kvindernes dbenlyse 
og k0nsrolleoverskrtdende drikkesituatloner blev m0dt med. 
Det var tydeligvis 1kke alkoholen som sadan, der var unaturlig 
og ukvindelig, men alkoholens symbolvrerdi i en offentlig og 
mandig sammenhamg. 

Kan vi ikke kalde dette skjulte berusningsdrtkkert for et 
"feminint" drtkkeri og dermed parallelisere med kvinders brug 
af psykofarmaka som et middel til at opretholde · - eller ud
holde - det herskende k0nsrollem0nster't 

� 

Alkoholen som en velkendt kvindelig 
overlevelsesstrategi 

Ovenfor blev det refereret, at kvinder i dag kan anvende alko
holen t1l at dulme problemer, som kvinderollen ikke i sig selv 
giver noget handlingsrum for. Meget tyder· pa, at denne pro
blematik ogsa. var yderst relevant allerede omkring Arhun
dredskiftet - og det i direkte modsretning tll det redru og 
kontrollerende kvindeldeall 

Mange eksempler viser faktisk, at det feminine drikkert ne
top havde sit udspring i plivatssfreren. Det var 1 hjemmet, at 
kvinden flk virkelig trang til alkoholens rent berusende effekt: 
som beroligende, fortrrengende og angstdrempende middel i 
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problemsituationer. Som eksempel blev nrevnt: "Krereste
sorger, hrevede Forlovelser, Skuffelser 1 Erotikkens vidt
strakte Rtge, 0konomiske Bekymrtnger og Brydntnger 1 
..£gteskabet, Jalousi etc., Sorg over B0mene, Anledning til at 
slukke Trrethed og Sorg og S0ge Glemsel ved Hjrelp af 
Spiritus", som lregen Benedictsen erfarent udtrykte det.53 Det 
drejede sig tydeligvis netop her om at overleve i kvinderollen -
ikke at udfordre den ·- sammen med de emanciperede 
kvinder pa restauranteme ude i byen. 

Der var f.eks. en dame, som var gift med en skibskaptajn. 
Hendes mand havde fra en af sine rejser bragt hende "et 
Anker s0d Vin". som han havde fdet blliigt. Da manden sa 
rejste bort igen, ''bragte Kedsomheden Darnen til at s0ge 'I'r0st 
1 den s0de Vin. Vinen frembragte naturligvts mere T0rst, som 
sa blev slukket med 01, og i L0bet af et Par Ar var der en ud
prreget Alkoholisme tllstede." En anden dame, en skuespil
lertnde, havde brugt alkoholen som "Piskeslag" for at 
stramme stg op til at kunne prrestere sci meget, som hendes 
"Kald" krrevede af hende: "men da hun naturligvis hestanc11g 
matte for0ge Portionen for at opna. den 0nskede Vtrkning, 
endte det snart med, at htin blev fordrukken." 

Men frem for alt bragte afholdsbladene advarende eksem
pler pa, at alkoholen var sci anvendelig overfor srerlige kvinde
problemer, at den lregeligt blev ordineret kvinden netop for 
dens berusende og fortrrengende virkning: "En tredje Dame 
havde mistet sin Mand og matte endnu i sin f0rste Sorgs Tid 
gennemga en svrer Barselsseng. Sa forskrev Lregen hende 
strerk Vin, og denne Forskrift blev sa godt fulgt, at hun snart 
var fuldstrendig forfalden." Beretningens morale var da ogsa, 
at den slags lregeforsklifter i det hele taget var populrere. Et 
eksempel, hvor det var blevet anbefalet en kvinde; "i nogen Tid 
at drikke et Glas Sherry t1l Frokost for at styrke Maven,(!)" 
kunne lregen 25 Ar efter overbevise stg om, "at h1n Forskrift 
endnu blev fulgt pa det mest samvtttighedsfulde". 54 Selv af
holdsagitatoren Lene Silfverberg beskrev ofte hvordan bun -
ganske vist f0r hun blev afholdskvinde - matte drtkke en halv 
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bajer for at falde 1 s0VD om aftenen efter anbefaling fra sin 
Irege.55 

Lregeordtnationen af alkoholen var lkke noget srersyn. 
Brrendevin fandt almindelig anvendelse som (alt-mu
lig)medicin 1 forrige arhundrede bade for dets des1nftcerende 
og smertestillende virkning. Og det var ik.ke bare de fyslske 
smerter- ogsa de psykiske. Velkendt var det tilsyneladende 
at ordinere brrendevin i forbindelse med menstruatlonspro
blemer og problemer 1 overgangsalderen, og denne lregeordi
natlon blev ligeledes betragtet som den hyppigste anledning 
til, at kvinden ja selv b0m fik smag for det for alkoholens 
problemfortrrengende vlrkning. ss Olav Benedictsen var over
bevist om at "Smerten af rent biologisk Natur [bringer] 
Kvinden ind pa Drtkkeriet. idet de for at dulme den mere eller 
mindre pirrelige Tilstand, de hensrettes i, s0ger Lindring ved 
hjrelp af Portvin, Sherry, Cognac - noget der kan stramme 
op i 0jeblik.ket". Men de kunne ogsa blive ledet til 
spiritusbrugen ved "Lregers Ubetrenksomhed." Benedictsen 
mente ligefrem at kvlndeme havde anlreg for neIV0s1tet. "Fra 
F0dslen af bar et nerv0st belastet Legeme, der stadig ligger 1 
Ullgevregt og stadig bar Trang t1l noget, der kan afbalancere 
og stramme op" - og fra game! ttd havde brrendeviaen- da 
ogsa haft ry for at vrere nervestyrkende. Berusn1ngsdr1kkeri 
var f0Igellg en ganske vist problemattsk men velkendt made, 
kvinder kunne klare et nerv0St belastet kvindelegeme pa.57 

Den f0rste danske udgave af en lregebog om kvindesyg
domme behandlede da ogsa denne lregeordinerede alkoho
:Usme som et velkendt problem: "Som Husmiddel mod disse 
imenstruations}Smerter anvendes der altfor ofte. Brrendevin 
og andre bed0Ve11de Micller." Og i forlrengelse heraf konstate
rede samme bog ogsa, at den "almindeligste Arsag ttl 
Drukkenskab hos Kvinder er den pinlige Tilstand, der f0lger 
med den sakaldte Overgangspertode i 46-50 Ars Alderen. (. .) 
Mamdene have tngen sadanne Flager at ga igennem, og de 
forfalde til Drtk 1 alle -aldre, Deres udskejelser ma henf0res til 
belt andre Ax-sager, end hvor Talen er om det renere og mere 
selvopofrende K0n. som er stillet ved deres Side." 
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Bogen tog afstand fra, at denne kvindelige alkoholisme 
skulle vrere udtryk for en specie! amoralisme blandt kvin
deme, men betegnede skikken som uansvarlig: "Lad derfor 
enhver Moder og enhver, hvem en ung Kvtndes Opdragelse er 
betroet, vogte sig vel for at lrere hende at lindre 
Menstruatlons-Lidelser ved Hjrelp af Brrendevinsflasken eller 
andre bed111vende Midler." Bogen udmundede i en kritlk af og 
en advarsel mod de mandlige lregernes ordinatloner af den 
beroligende brrendevtn, fremfor at behandle arsagen til kvin
demes lldelser: "( .. } de, som behandle en lidende Kvinde med 
sadanne Micller, g0re sig llgefrem skyldige i en Forbrydelse. Vi 
vide alle, hvor frygteligt det er at se en druk:ken Kvinde; men vi 
vide ikke alle, ( .. } hvad Drukkenskab hos en Kvinde betyder. 
Kvindeme ere i denne Henseende belt forskellige fra 
Mrendene. Jeg tror ikke, at en Kvinde nogensinde slar sig pa 
Drik. uden hun har en Grund for det, som nresten kan tjene 
som Undskyldning. Jeg tror ikke, at en Kvinde nogensinde 
forfalder til Drukkenskab af de lave Tilb0jeligheder, som sa 
ofte nedvrerdige Mrendene Undertiden - alt for ofte -
skyldes en Kvindes Fald sjrelelige og moralske Lidelser; men i 
mangfold.tge Tilfrelde er Arsagen til Drukkenskaben at s0ge i 
legemlige Smerter, der hldr0re fra indvendige Svagheder ... "58 

Ogsa. ovenruevnte J.rege dr. Bode kendte afgjort til og fandt al 
mulig grund tl1 advarsler mod denne efter bans mening for 
velkendte helbredende brug af brrendevinen blandt kvindeme: 
" ( .. ) hos dem (kvtnderne) er en anden Arsag til Drikfreldighed 
hyppigere end hos Mrend, nemlig Alkoholen som :Lrege
middel. De have deres vanskellge Tider, Dage og Uger, hvor de 
ere nedtrykte og syge, Timer, tilbragte i Angst og Fortvivlelse. 
Sa flnde de desvrerre ofte en eller anden. som giver sig til at 
lovprtse den falske Ven, Alkoholen. enten en Slregtning eller 
Bekendt, en Sygeplejerske eller Lrege. Der er nu engang sa 
mange velmenende, men darllgt underrettede Kvtnder, hvis 
Lyst det er at doktorere, og denne eller hin Lik0r synes Jo at 
hJrelpe hurtig. ( .. ) En eneste eller en ganske sjldden Gang at 
bruge en strerk Drtk som Medicin vilde ikke voore nogen Fejl 
eller nogen Ulykke. men Fristelsen til ofte at anvende disse 
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nemme Smertestillere er alt for stor. Man lrerer at skatte dem · 
som Midler tll at forbedre sit . Hum0r og bruger dem 
regelmressi.g. Og derved for0ges den oprtndelige Udelse 
endnu med den Skam, at man er bleven drikfreldig. 1bi Alko
holen virker meget strerkere p.1 Kvinder end pa Mt:end; U

gesom de hurtigere blive berusede, sllledes blive de ogsa hurti
gere drlkfreldige, og de have sjrelden Viljeskraft t1l at fordrive 
Tyrannen; de s�ule deres Uebhaveri, deres Udenskab, tnd
vilde si.g i et VcJN af Hyklert og L0gn og deres Ftygt for, at den 
skal blive opdaget. Ofte har - en Lrege den f0rste Skyld, 1 det 
mindste var i tldligere Tid mange Lreger ret uforsigtlge 1 
Henseende tll at forordne kraftige 01sorter og ophidsende 
Vine som 'Styrkemiddel'. (. .) Og endelig er Antallet pa de 
Kvinder, som b0r vrere meget forsigtlge overlor berusende 
Drtkke, sa start, at man lkke burde forl0re eller tvinge en 
eneste til at drikke.59 

Sadanne kildeudsagn vidner om, at frenomenet kvtndelige 
medicinmlsbrugere eller "feminine problemdrikkere" var mere 
end velkendt. Det interessante er imidlertld, at samtldens 
lreger - ogsA de, der st0ttede afholdssagen - faktisk mente, 
at kvindeme havde en srerlige psyke knyttet tll hendes 
kvindelige cyklus og biologi og at denne psyke var sAmar, og 
mag t1l hendes nerv0s1tet og dermed hendes disposition for 
denne dulmende drikfreldighed. Sammenhrengen blev 
allerede 1 1886 beskrevet af psykiateren Knud Pontoppidan 
(kendt fra Amalie Skrams romaner om oplevelserne p.1 
sindssygehospitalet Set. Hans): "der er utvivlsomt i den nyere 
Tid en Tilb0jelighed til at anerkende, at vi hos nerv0se 
Patienter ofte have at g0re med KJ.ager fra Genttalsphrerens 
Side,- der lkke betinges af nogen Locallidelse og derlor heller 
lkke kneve nogen derpa rettet Behandling," og legittmerede 
dermed biologisk det kvindel1ge angstdrempende drikkeri 
som et bade forstaellgt og "naturligt" handlingsm0nster for 
kvinderl 

Knud Pontoppidan paviste ogsa, at denne btologiske bes
temte nerv0s1tet gjorde kvinden modtagelig over for (mls)brug 
af narkotiske midler: "det [h0rer] t1l Nerv0s1tetens F0lger, at 
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Patienten fa Trang til stimulerende og narkotlske Midler. "( .. ) 
det er ikke ualmindeligt at trreffe nerv0se Darner, som ved 
Mi-ddagsselskaber drikke temmelig tret, og desto mere, jo 
darligere de ere. Men navnlig have de narkotiske Midler en 
egen Vtrkning pc\ nerv0se Patienter, og jeg har ved en tldligere 
Lejlighed vlst, hvorledes den nerv0Se Constitution kommer til 
at afgtve en Disposition for Misbrug af Narcotlca, fordi disse 
Individer have en st0rre Trang t1l Piningsmidler, og fordi de 
narkotlske Midler besidde den forl0rertske Evne at gengtve 
det udmattede Nervesystem dets Sprendkraft og Energt. Pa 
denne Made kan man betegne bade den chroniske 
Alkoholisme og den chrontske Morphinisme som Neurasthe
niens [nervesvrekkelsens] F0lgesygdomme."60 

Rent faktlsk forudsa Knud Pontoppidan dermed, at psyko
farmaka ville blive et foretrukket berusntngsmiddel blandt 
kvinder, pa grund af en tiltagende "mortlnisme". Den opstod 
ofte som en f0lge af morfinbehandling i forbindelse med hos
pitalsophold og dertil ved en for let adgang til stoffet pa apo
tekeme. Derfor var det ganske vist stadig isrer mrend 1 lrege
og apotekerbrancen, der. var blevet afhrengige. Men Knud 
Pontoppidan hrevdede dog, at han var tilb0jelig t1l at antage, 
"at Kvindeme 1f0lge deres psychiske Konstitutlon ere 1 det 
mindste lige sa disponerede som Mrendene t1l at forfalde til 
Misbrug af Nydelses- og Pirringsmidler."61 

Vi er altsa 1 den paradoksale situation at lregestanden pa

een og samme gang officielt beviste kvinders srerlige 
redruelighed i hendes biologt, og samttdig argumenterede _for 
at kvinder kunne havde srerllg behov for alk.ohol for at kunne 
leve med deres srerltge fysiske og psykiske natur. Der kan 
tkke vrere tvivl om, at Pontoppidans og fl.ere af bans 
medlregers kvindesyn var med til at fastholde kvinden i den 
handlingslammende (drikk:e) position i hjemmet. 

Nu ska! vi tkke gd nrermere ind 1 det medictnske finesser 
bag Knud Pontoppidans og andres biologiske bevisf0relse for 
denne kvindelige tilb0jelighed. I stedet skal vi betragte Knud 
Pontoppidans udtalelser som en bekrreftelse af, at ogsa be
grebet kvindenaturen eller kvindebiologten som en kontrast 

--- - --..c.. -� 
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ti1 manden er en metafor konstrueret af lregestanden 1 fonige 
arhundrede passende til datldens davrerende magtforhold 
mellem k0nnene. 

Afslutning 

Ovenfor fastslog vi, at det offentlige mandlige drikkeri var et 
symbol pa mandtghed og redruelighed t prtvatsfreren et sym
bol pc\ kvindelighed. Men denne alkoholens symbolvrerdt blev 
dog afgjort svrekket, ndr kvindeafhold 1 hjemmet 1angt var at 
foretrrekke for kvindeafhold i offentligheden. Pa samme made 
var kvindedrikkeriet 1 prtvatsfreren mindre udfordrende og 
ogsa mere "feminint" end det offentlige kvindedrikkeri, der 
var mere udfordrende og "maskulint" - og det tilsyneladende 
uafhamgtg af den indtagne alkoholmamgde. 

At k0nsrollemes indhold er foranderllge, konstaterede vi i 
indledningen. Vi har allerede set at det maskuline drikkeri 
hos kvinden var et tegn pa emancipation, som samtldens af
holdsfolk omkring arhundredskiftet matte krempe imod, 
men som nok 1 197O'emes kvindebevregelse for alvor file nyt 
indhold. Kvindens ret t1l at drtkke blev nu for alvor et. tegn pa 
uafhrengighed og selvstrendighed. .,. 

Pa samme made kan man stge, at det mandllge drtkkeri 
maske ogsa har fa.et sin modpol 1 skabelsen af en ny karriere
bevidst, fremsynet og kontrolleret mandetype, der ikke havde 
behov for at stlve sin mandighed af gennem drikkertet. 
(Begyndelsen til denne nye mandetype finder vi muligvis alle
rede i afholdsbevregelsens redruelige mandighedsideal, men 
det er en anden historie.) 

Nu er det nresten ved at vrere sadan, at det er et udtxyk for 
potenstab, hvis· man[d] er n0dt t1l at drikke for at klare den 
mandtge rolle. "Karrterevanden" eller Ramlosaen er blevet det 
nye symbol pA den mand, der vil frem i livet. Kan manjorklare 

symbolskiftet deroed, at et symbol mister sin vrerdi, n.ar det 

bliver taget ti! ind.tc.egt af andre gru.pper - i dette tilfrelde kvin
deme? 
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Nu kvindeme ogsa kan drikke offentligt, er drikken ikke 
lrengere et uplettet mandighedssymboll 

Alkohol som nyt kem.ssymbol 1990 

Alkoholbrug 

Dnkkende Afholdende 
K0nsrolle 

Svag Strerk 
Ny mande-rolle karakterl0s/ kontrolleret/ 

afm.regtlg karrierebevidst 

Strerk Svag 
Ny kvinde-rolle selvstrendig/ opofrende/ 

uafhrengtg traditionel 
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