
Femø + 50 år = MeToo

MeToo-bevægelsen har sat kønskamp på dagsordenen, og det 
gjorde rødstrømperne allerede for 50 år siden. Feministerne står på  
skuldrene af tidligere generationer af kvindesagsforkæmpere, som 
også brugte deres private erfaringer med mænds undertrykkelse i en 
politisk kamp. Nogle af nutidens feminister håber sikkert også, at de 
til sommer skal på ølejr. 

I sommeren 1971 samlede hundredvis af kvinder sig på Femø. Del- 
tagerne debatterede en ny og mere fri kvinderolle ved at vise solida- 
ritet og søstersind, ved at gøre hinanden bevidste om patriarkatets og  
kapitalismens undertrykkelse – og ved at gøre det private politisk, 
ligesom MeToo.

Femø fortæller om den første kvindelejr og om de mange, der kom  
efter. For lejren er der endnu. Og dens deltagere er stadig bevidste 
om lejrens historie og de forandringer, kvinder kan skabe ved at stå  
sammen.
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Forfatteren siger: 

“Femølejren i 1970’erne er en væsentlig danmarkshistorie, fordi rød- 
strømperne gjorde det muligt for kvinder at leve mere selvstændigt. De 
færreste ved, at kvindelejren overlevede rødstrømperne og udviklede sig 
til et centralt lesbisk fristed i 1980’erne. Vi skaber et mere inkluderende 
samfund – og en mere demokratisk historiekultur – ved at synliggøre for-
skellige gruppers fortid. Derfor er hele kvindelejrens 50 år lange historie 
vigtig.”

Om forfatteren
Anne Brædder (født 1982) er historiker og forsker i  
historiebrug og erindringskultur. Hun er ph.d. og post-
doc på Roskilde Universitet (RUC). Hun var på sin første 
Femø-lejr i 2008.

Om serien
Femø er 42. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er  
centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen Dyst!, mate- 
riale på danmarks historien.dk og kronikker i Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


