
Kvinder vælger ’en god far’ frem 
for den maskuline mand, fordi 
p-pillen ændrer på det hormonale cyklus, 
mener forskerne. 
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lig, som bare nogle af de positive effekter. 
Gynækolog Christine Felding er da også 
begejstret for p-pillens positive betydning 
for kvinder verden over: 
    »Da p-pillen først kom frem, blev den 
brugt til at behandle menstruationssmer-
ter, hvor en af bivirkningerne var, at det 
kunne gå ud over kvindens mulighed for 
at blive gravid. Men kvinderne var jo drøn-
smarte, og tænkte ’hov, hvis jeg spiser den 
her, så bliver jeg ikke gravid’,« siger hun 
og tilføjer: 
   »Generelt har p-pillen jo betydet enormt 
meget for kvindens seksuelle frigørelse og 
frihed generelt« 
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HISTORIEN OM P-PILLEN               � 
 

• Den amerikanske professor Gregory Pincus 
fandt allerede i 30’erne det første stof, der 
kunne forhindre graviditet på kaniner, men 
gik først i 50’erne i gang med udviklingen af 
det, der siden blev til p-pillen til kvinder. 

• I maj 1960 godkendte det amerikanske 
sundhedsministerium salget af en svang-
erskabsforebyggende pille. 

• I 1966 blev p-pillen frigivet i Danmark. 
• Ca. 200.000 danske kvinder brugte p-piller 
i 1970. De første p-piller på markedet 
indeholdt meget høje doser af hormoner, og 
de kvinder, der brugte dem, døjede med 
bivirkninger som kvalme, vægtstigninger og 
depressioner. 

• I dag er p-piller mindre skadelige, og i 
Danmark er der ca. 320.000 kvinder, der 
bruger p-pillen som prævention. 

• P-pillen har haft stor betydning for 
seksualitet og seksualmoral i samfunder. 

 

Kilde: Kvindfo.dk, Bayer Schering Pharma 

 

nyheder 06 
urban   tirsdag 11. maj 2010 

PPPP----pillen gør livet svært pillen gør livet svært pillen gør livet svært pillen gør livet svært 

for de stærke mændfor de stærke mændfor de stærke mændfor de stærke mænd    
Kvinder der bruger p-piller som 
prævention, tænder ikke på masku- 
line mænd, som de ellers ville gøre. 
I stedet vil de bare have den bløde 
mand, viser forskning. 
 

AF LISBETH SVALGAARD    
 

￭ P-pillen har fødselsdag i denne mån-
ed. I 50 år er pillen blevet fejret og for-
dømt som den form for prævention, der 
frigjorde kvinden. Og nu bliver endnu 
en beskyldning send i p-pillens retning – 
denne gang er det mændene, der angive-
ligt må lide under p-pillens udbredelse. 
  En ny undersøgelse fra univecity of 
Sheffield i England viser nemlig, at kvin-
der, der bruger p-piller som prævention, 
ikke tænder på dominerende og maskuline 
mænd, sådan som de ellers som regel gør: 
 »I den naturlige menstruationscyklus er 
der nogle egenskaber, som kvinden omkring 
ægløsning foretrækker hos sin partner. Det 
er især de meget maskuline træk,« forkla-
rer hjerneforsker ved Københavns Univer-

sitet ALBERT GJEDDE til videnskab.dk. 
 

Gode gener eller god far? 
 

De to forskere bag undersøgensen, ALE-

XANDRA ALVERGNE og VIRPI LUMMAA 

fra University of Sheffield, peger på, at 
kvinden normalt vil skelne mellem gode 
gener, det stærke, og ’god far’-potentiele, 
det bløde. 

        I DAG HAR KVINDEN 
        IKKE BEHOV FOR EN 
MAND PÅ SAMME MÅDE 
SOM FØRHEN. 
 

CHRISTINE FELDING, 

GYNÆKOLOG 
 

    Undersøgelsen viser, at når en kvinde 
bruger p-pillen, glemmer hun at kigge ef-
ter den dominerende mand, fordi hun ikke 
får ægløsning. Derfor holder hun sig til ’god 
far’-typerne, frem for ’gode gener’-manden. 
  Gynækolog CHRISTINE FELDING er dog 
skeptisk over for undersøgelsen: 
  »Selvfølgelig spiller hormonerne ind, og 
det har en effekt, men på den anden side, så 
er situationen jo en helt anden i dag. I dag 
har kvinden jo ikke behov for en mand på 
samme måde som førhen,« siger hun. 
 

Overordnet begejstring 
 

Selv om forskernes beskrivelse af kvinder-
nes valg, muligvis kan virke nedslående for 
de dominerende, maskuline mænd, så er 
der også plads til begejstrin over p-pillen 
 i rapporten. 
  Som nogle af de positive effekter nævner 
forskerne blandt andet muligheden for 
mange seksuelle partnerem, mulighed for 
selv at vælge, hvor mange børn, kvinderne 
vil have og det faktum, at tilmeldingen af 
kvinder til og gennemførslen af universi- 
tetsuddannelser steg, da p-pillen blev lov- 
 


