
De blodige produkter gennem tiden

Kvindens 
kønsorganer 
er i fokus nu

I årtier har vi haft bind og 
tamponer i tasken. Men i 
de senere år er der kommet 
stofbind, kopper, trusser og 
sågar natursvampe til. Det 
lyder nymodens og grønt, men 
din bedstemor brugte også 
stofbind og de gamle egyptere 
natursvampe. Vi har konsulteret 
en gynækolog og en etnolog om 
produkterne, der har hjulpet os 
gennem tiden.
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 E
r du 30, 40 eller 50 år, bruger du nok tampo-
nen eller hygiejnebindet. Og det er ikke så 
mærkeligt, for det er netop de to produkter, 
der har været på supermarkedernes hylder 
siden 1950’erne. Glemt var alle de århund-

reder, hvor kun fantasien satte grænsen for, hvad kvinder 
brugte til at opsamle deres menstruationsblod. Alt fra 
blødgjort papyrus til uldtotter, græs, natursvampe, mos, 
oprullede klude og hjemmesyede eller strikkede bind 
har fundet vej til vores underliv siden tidernes morgen. 
Og til alle tider har det – ifølge trendforsker, etnolog og 
livsstilsekspert Julia Lahme – handlet om at gemme 
kvindens krop, kønsorganer og seksualitet væk.
– Kulturhistorisk har alt, hvad der er foregået de sid-
ste mange tusinde år omkring kvinder, handlet om at 
tæmme kvindens krop. Der har til alle tider været den 
her opfattelse af, at kvindens utæmmede seksualitet var 
et problem. Herunder også menstruationen, som man 
har gemt væk og gjort alt for at holde skjult, fortæller 
Julia Lahme.

Tissekonens tur
Den bestræbelse fik man for alvor succes med i den 
tid, som nutidens voksne kvinder har levet i. For med 
industrialiseringens masseproducerede hygiejnebind 
og tamponer til engangsbrug har vi som samfund fun-
det en måde helt at undgå kontakten med kvinders 
menstruationsblod.
– Med engangsprodukter, der ikke længere skulle vaskes 
rene for blod og genbruges, har vi undgået at bringe 
kvindekroppens utæmmede, menstruationsbefængte 
krop ind i vores ellers velordnede samfund. Vi er virkelig 
lykkedes med at få presset naturen ud, siger Julia Lahme.

Men dét er vi ved at lave om på. I de senere år er der 
kommet alternativer ind på butikkernes hylder. Men-
struationskoppen (der faktisk allerede blev opfundet 
i 30’erne, men har været et nicheprodukt indtil for 
nylig), stofbindet, økologiske tamponer og bind og også 
menstruationstrussen, som i dag produceres af kendte 
brands som Libresse og Chantelle. Sågar natursvam-
pen, som især var stor i 80’ernes 
brusekabiner, er der i dag kvinder, 
der klipper ud i passende størrelse 
og bruger som tampon.
– Om det alt sammen sælger lige 
godt, er spørgsmålet. Vi hørte også 
i en periode om fribløderne. Vi kan 
godt lade, som om at dem var der 
rigtig mange af. Men det er der ikke. 
Ligesom der formentlig heller ikke 
er mange, der bruger natursvamp, 
stofbind eller menstruationstrus-
ser. Men det er god branding, siger 
Julia Lahme.
At det formentlig stadig er relativt 
få kvinder, der bruger de nyere pro-
dukter, betyder ikke, at trenden er 
uvæsentlig. Der er en grund til, at 
markedsledende bindproducenter eller lingerimærker 
fremstiller menstruationstrusser, selv om der forment-
lig ikke er kæmpe salg i dem. Det gør de, fordi der er 
en trend i tiden – i vores samfundsdiskussioner – som 
er værd at hægte sig på. Den større trend handler om:
– At tissemanden har fyldt alt siden den seksuelle re-
volution i 60’erne. Nu er det tissekonens tur, slår Julia 
Lahme fast og forklarer det sådan her: ›

ALM. TAMPON
”Der var for mange år siden en masse 
snak om, at tamponer kunne give tok-

sisk shock syndrom. En sjælden tilstand, 
som skyldes giftstoffer fra bakterier, der 
opstår, når menstruerende kvinder an-

vender en tampon for længe. Tilstanden 
er livstruende, hvis ikke man får akut 

behandling. Men jeg har ikke hørt om et 
eneste tilfælde de seneste 10 år. Tampo-
ner har den fordel, at menstruationsblo-
det ikke lugter, fordi det bliver holdt inde 

i kroppen, indtil du selv vælger, så at 
sige, at ”åbne op for hanen”. Det, synes 

mange kvinder, er rart.”

ALM. BIND
”Både bind og tamponer er de mest 

populære produkter. Det er, trods nye 
produkter på markedet, stadig dem, 
som jeg oplever, at klart flest kvinder 
bruger. Bind adskiller sig fra tampo-
ner, ved at de ikke holder blodet inde 
i kroppen. Blodet får lov at komme ud 
og opsamles i bindet i trussen. Derved 
er der i princippet mulighed for lugt, 

men bind er så kraftigt sugende i dag, 
at det ikke er et problem, hvis man 

husker at skifte det. Tamponer og bind 
på samme tid kan være en god løsning 

for dem, der bløder meget.” 

ØKOBIND/ØKOTAMPON
”Økologiske bind og økologiske tamponer 
opfatter jeg mest som en hensyntagen til 
miljøet. Det er klart, at der i almindelige 

bind og tamponer er blegemiddel og andre 
kemikalier, som kommer i direkte kontakt 
med kroppens slimhinder. Her kan man 

godt bruge sin sunde fornuft, for selvføl-
gelig er kemikalier ikke gode for os. På den 
anden side bruger vi jo ikke tamponer og 
bind hele tiden, sådan som nogle bruger 

trusseindlæg altid – året rundt. Jeg påtaler 
det altid, når patienter har trusseindlæg 
på. Der er ingen grund til det, og det kan 

sagtens give lokal irritation.” 

G Y N Æ KOL O G  C H R I ST I N E  F E L DI NG S  V U R DE R I NG  
A F  N Y E  O G  G A M L E  PRODU K T E R

S US A N N E ,  42  Å R
– Jeg har altid brugt almindelige 

bind og tamponer. Jeg gik dog i tid-
lig overgangsalder som 39-årig. Så 
i de senere år er jeg i lange perioder 
sluppet for menstruationen. Indi-

mellem kommer den dog tilbage, og 
især i starten af min overgangsalder 
varede den længe. Det betød, at jeg 
nogle gange gik rundt med bind i to 
uger, og det er hårdt for huden. Den 

bliver slidt, og det kan føles, som 
om jeg ikke kan tåle bind efter to 
uger nonstop. Det er lidt tanke-

vækkende, for er det, fordi der er 
noget kemisk i dem, som huden og 

slimhinderne ikke kan lide?
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– Kvindens skød og kvindens køns-
organer er i fokus nu. Det har vi 
ikke set før. Vi har set brænd-
te bh’er og kvindelig nøgenhed i 
70’erne, men vi har ikke fået lov 
at kigge op i vagina. Det gør vi nu, 
siger hun og nævner som eksempler 

kunstinstallationer, hvor man kan vandre ind og ud 
af en skede, og kaffekopper formet med kønslæber 
på kanten. 

”Mit lort”
Det, der har muliggjort den udvikling, er de senere års 
fokus på at diskutere køn og seksualitet på kvindens 
præmisser. Det er #MeToo og fjerdebølgefeminisme 
og den slags, der har banet vejen.

– Feminisme er blevet mainstream. For fem år siden ville 
folk sige, at det var synd for min mand, at jeg var feminist. 
I dag er alle det. Det logiske næste skridt er – efter at 
vi som kultur har haft pikken i hånden i mange år – at 
nu skal vi til at lære vagina at kende, siger Julia Lahme.
Og her kommer de nyere menstruationsprodukter ind. 
For vi kvinder vil ikke længere skamme os over vores 
seksualitet, krop og menstruation.
– Vi skal huske, at det hed skamlæber ind til for ganske 
nylig, og man kan stadig støde på læger, der siger “skam-
benet”. Menstruation er noget af det mest skamfulde 
en kvinde kan have. For få år siden blev menstruation 
endda sammenlignet med lort på Folketingets taler-
stol (under en debat i Folketinget om gratis adgang til 
menstruationsprodukter sammenlignede Lars Boje 
Mathiesen fra Nye Borgerlige menstruation med af-

MENSTRUATIONSKOP 
”Et populært produkt, som ikke er så nyt endda. Jeg synes, det er smart. 
Rent økonomisk og bæredygtighedsmæssigt giver det rigtig god mening, 
fordi koppen kan vaskes og genbruges nærmest i det uendelige. Den er 
også lugtfri ligesom tamponen, fordi den holder blodet inde i kroppen, 
indtil man vælger at tage den ud. Der er nogle kvinder, der helst ikke 
vil røre ved sig selv og deres blod, og som derfor ikke vil bryde sig om 

koppen. Nogle kan også have svært ved at sætte den ordentligt på plads. 
Det kan også være svært at pille den ud. Koppen danner et undertryk 

oppe i skeden, så den suger sig lidt fast. Men man skal bare lige finde ud 
af at klemme lidt på den, så man udligner undertrykket. Så kommer den 
let ud. Man har mistænkt, at spiraler kunne sætte sig forkert hos dem, 

der bruger menstruationskop. Men hvis det sker, er det ikke koppens skyld, 
men lægens. For det kan nemt undgås, ved at lægen klipper spiralsnoren, 

så den ikke hænger ned i koppen.”

MENSTRUATIONSTRUSSE 
”Heller ikke et produkt, jeg har mødt 

hos nogen af mine patienter. Jeg 
tænker, at de skal være meget tætte 

for at fungere. Og hvis du er en af 
de kvinder, der bløder meget, kan 

jeg ikke forestille mig, at du kommer 
særligt langt med en menstruations-
trusse, for så skal den jo skiftes ofte. 
Hvis du kun bløder lidt, er den måske 

en løsning. Men ellers har jeg ikke 
noget forhold til den.”

G Y N Æ KOL O G  C H R I ST I N E  F E L DI NG S  V U R DE R I NG  
A F  N Y E  O G  G A M L E  PRODU K T E R

S A R A ,  47  Å R
– Jeg har en menstruationskop, som 
jeg rigtig gerne vil bruge, fordi det er 
miljørigtigt. Jeg synes, det er noget 
svineri at smide alle de bind ud. Men 
når jeg har brugt koppen, synes jeg, 
at den niver lidt. Det er, som om den 

er svær at sætte rigtigt. Og nogle 
gange, fordi den nok ikke sidder 
rigtigt, så oplever jeg, at blodet 

løber ud i underbukserne, og så skal 
man jo alligevel bruge bind. Det er 

heller ikke helt nemt at få den ud, og 
når den så er fuld, så griser det ret 
meget. Især på offentlige toiletter 

kan det være ret besværligt. Derfor 
er jeg aldrig rigtig blevet god til at 

bruge den.
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STOFBIND
”Der er ikke noget nyt i stofbind. Kvinder har 
tilbage til tidernes morgen brugt bomulds

klude ved menstruation. Men det er efterhån
den mange, mange år siden. Nu har man så 
sat dem i produktion, men jeg har ikke mødt 
en eneste kvinde i min klinik, som har brugt 

dem. Og jeg ser mange kvinder, mens de har 
menstruation. Men det er klart, at der rent 

økonomisk og bæredygtighedsmæssigt er en 
fordel i, at stofbind kan vaskes og genbruges. 
Gynækologisk er der ikke noget at indvende 
imod dem. Men for hulen – hvem gider det i 
2021? Det vil nok kun være de meget få, som 

også gider vaske stofbleer til deres børn.”

NATURSVAMP 
”Det er ligesom stofbindet heller ikke 

nyt. Det har kvinder langt tilbage i tiden 
brugt. Dengang blev det brugt som 

prævention også. Det kan godt bruges 
af kvinder i dag, og selv om man måske 
kan være betænkelig ved tanken om at 
klippe en natursvamp fra Matas til og 

bruge den som tampon, så skal man ikke 
være så bekymret rent bakteriemæssigt. 

Bare husk at koge den først. Skeden er 
langt hen ad vejen selvrensende, så der 

skal noget til, før der opstår infektion eller 
svamp. Men en natursvamp virker lidt 

bøvlet i vore dage.”

føring, idet han heller ikke mente, at der skulle være 
gratis adgang til underbukser, ”hvis jeg går en tur og 
spontant skider i mine bukser,” som han sagde, red.). 
Og mange unge kvinder, der ellers opfatter sig selv som 
frigjorte, omtaler stadig menstruationen som: ”Jeg har 
mit lort”, forklarer Julia Lahme.
Modbølgen er menstruationsprodukter, som ikke gem-
mer menstruationsblodet væk. Hvor det før var ulæk-
kert for kvinder at røre ved vores blod, skal produkter 
som stofbindet og menstruationskoppen tømmes eller 
vaskes. Ikke bare rulles hurtigt sammen eller hives ud 
og smides væk. 
– De nye produkter er kendetegnet ved, at vi ser vores 
eget blod og skal røre ved det. Produkterne tvinger os 
til at acceptere vores egen krop. Bruger du en men-
struationskop, kommer du i utrolig nær kontakt med 
dit eget blod. Du er nødt til at forholde dig til din krop 
på et langt mere fysisk plan, siger Julia Lahme, der 
personligt og kulturelt hylder udviklingen:
– Alt, hvad der bringer kvinden tættere på hendes 
egen krop og cyklus, er en gave for kvinden og også for 
kulturhistorien.

Bæredygtig trend
Gynækolog Christine Felding møder ofte menstrue-
rende kvinder i sin klinik. Hun er helt bekendt med, at 
der er alternative menstruationsprodukter på hylderne 
i dag. Men hun oplever, at det i høj grad er et genera-
tionsspørgsmål, om kvinder bruger dem eller holder 
fast i tampon eller bind.
– Min datter og hendes veninder bruger menstruati-
onskoppen og er glade for den. Men jeg oplever ikke, at 
der er særlig mange modne kvinder, der bruger den. De 
er så vant til tamponer. Det er gammel vane. For man 

skal tænke lidt anderledes, hvis man skal til at bruge 
en kop, bekræfter hun.
Hun fornemmer desuden, at brugen af menstruations-
koppen, som er dén af de alternative produkter, hun 
møder i sin klinik, i høj grad handler om bæredygtighed. 
– Du smider ikke noget ud. En menstruationskop kan 
genbruges nærmest i det uendelige. Det er meget det, 
det handler om for de unge kvinder. En hensyntagen 
til miljøet, siger hun.
Også trendekspert Julia Lahme peger på bæredygtig-
hed som den anden store trend, der styrer markedet for 
nyere menstruationsprodukter. Menstruationskoppen, 
trussen og stofbindet er genanvendelige, og også hygi-
ejnebindet og tamponen har fået et bæredygtigt tvist 
med økologiske varianter.
– Bæredygtighed er en lige så stor trend som opgøret 
med skammen over kvindekroppen. Økologien er blevet 
mainstream, ligesom feminisme er. Alle synger med på 
den trend i dag. Man skal være meget 
stålsat som forbruger, hvis man slet ikke 
køber økologisk. Så den trend ser vi selv-
følgelig også på området for menstrua-
tionsprodukter, siger trendeksperten.
Men hun understreger, at opgøret 
med skammen er det for alvor bane-
brydende. For når dét opgør er taget, 
venter der andre, som også handler 
om kvindekønnet. Og som også er 
på høje tid.
– Jeg forudser, at det næste store tabu, 
vi giver os i kast med, er overgangsal-
deren. Det, der sker med os kvinder, 
når menstruationen forsvinder, siger 
Julia Lahme. 

A N N E ,  73  Å R
– Da jeg fik menstruation, fik jeg en 
holder af en slags om maven med 

nogle lange snore med klemmer på 
til at holde bindet fast. Senere, fra 
sidst i 70’erne, på kvindelejren på 

Femø fik vi i mange år instruktion i 
at bruge spekulum og stavlampe, så 
vi kunne se op i skeden. Et fantastisk 
smukt syn. Vi fik også vejledning i at 
bruge en lille natursvamp i stedet for 
bind og tamponer. Vi skyllede den i 
lunt vand først, pressede den tør for 
vand og satte den op. Det gjorde jeg 

så flere gange i løbet af dagen. En 
nem og billig løsning. 
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