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I MIDTEN 
AF 
MANDEN

MÅL OG MYTER
I Aarhus går der en vandrehistorie om en tidligere top-
spiller på et af byens fodboldhold. Efter sigende skulle 
hans penis være så lang, at han måtte tape den fast til 
inderlåret under kampe. Jeg ved ikke, om legenden 
taler sandt, men den illustrerer vores fascination af 
mandens ædlere dele, og hvordan alle målbare objek-
ter nemt skaber myter om ekstraordinære størrelser. 
Penis og størrelsen på den synes i hvert fald at hænge 
sammen som ærtehalm. 

Populærkulturen bærer gerne ved til myten og 
kæder ofte størrelsen på penis sammen med magt og 
maskulinitet. I et afsnit af tv-serien Seinfeld finder en 
kvinde karakteren George nøgen og ser hans penis, 
hvorefter George skynder sig at forklare, at den er 
skrumpet på grund af kulden. Vi lærer mellem linjerne, 
at det er meget vigtigt, at den er stor, den, der sidder 
der midt i manden.

Men kønnenes begreber er under forandring. Vi 
opererer ikke længere blot med kvinde- og mandekøn, 
men en mere flertydig opfattelse af kønsbegreberne. 
Jeg husker en plakat fra museet Køn i Aarhus, da det 
stadig hed Kvindemuseet og havde en udstilling med 
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den finurlige titel Køn redelighed. På plakaten opregne-
des op mod 30 forskellige kønsbetegnelser med blandt 
andet transkønnet, pankønnet og neutrois for at nævne 
nogle få. Og MeToo-bevægelsen har sat kritisk lys på 
tendensen til at forveksle magt med fri adgang til sex, 
mens kønnene forhandler, hvordan seksualiteten kan 
udfolde sig spændende uden at undertrykke.

Alligevel viser en digital undersøgelse blandt mere 
end 25.000 britiske mænd, at 45 % af dem ønskede, at 
deres penis var større. Blot 0,2 % ønskede den mindre. 
En betydelig andel af mænd abonnerer åbenbart stadig 
på ideen om, at stort er godt, når det kommer til penis. 
Uskyldige vittigheder, standupkomikere, pornoindu-
strien og reklamer bekræfter denne myte igen og igen 
og holder liv i mange menneskers sværmerier for en 
penis af en vis statur. 

Der findes virksomheder, som udnytter mænds 
drømme om en større penis og måske også deres 
mindreværd og lover at forlænge mændenes penis 
gennem alt fra mekaniske anordninger til medicinske 
produkter og kirurgiske procedurer. Det er ofte dyrt at 
drømme om en større penis, og resultatet er sjældent 
tilfredsstillende. Indimellem går det decideret galt. Vi 
ser mænd, der har forstørret penis ved at sprøjte olie 
eller silikone ind i den, så der går betændelse i penis. 

Måske er det billigere at forsone sig med sin egen 
anatomi og lade sig imponere af andre dyrearters 
udstyr. På det absolutte overdrev for fascination af 
størrelse blandt pattedyrene finder vi blåhvalens penis, 
som kan nå en længde på op til tre meter. En udhulet, 
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tørret og saltet udgave af sådan en fætter kan gæster 
på Det Islandske Fallologiske Museum i Reykjavik 
besigtige i en udstilling med 21 andre hval-penisser og 
mere end 200 penisser fra andre pattedyr. 

Fallologi betyder videnskaben om mandens for-
plantningsorgan, som på græsk hedder fallos, mens 
andrologi dækker over, hvordan fællesmængden af de 
mandlige kønsorganer fungerer: testikler, bitestikler, 
sædledere, sædblærer, blærehalskirtel, Cowpers kirtler 
og penis i skøn forening. 

En androlog har kort sagt forstand på alle mandens 
ædlere dele og deres sygdomme. Eller som en af mine 
døtre sagde til en skolekammerat i forsøget på at for-
klare mit arbejde: ”Det er ligesom en gynækolog, bare 
for mænd”.

AT SY EN PENIS
Min skæbne som penisnørd blev beseglet, allerede 
tolv år før jeg for første gang faldt i svime over en 
hval-penis i formalin på museet i Island i 2019. Måske 
kunne jeg have erkendt min lod i livet den allerførste 
dag efter min lægelige embedseksamen. Et par uger 
forinden havde jeg modtaget et brev fra gode kam-
merater og tidligere læsemakkere, som inviterede til 
udklædningsfest. Og jeg var fast besluttet på at være 
klædt ud som penis. 

Tanken opstod nærmest som en åbenbaring eller et 
kald: Jeg ville komme som en mandshøj penis med der-
tilhørende pung. Udklædningen skulle være en hyldest 
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til myten om den store penis. Jeg håbede at imponere, 
skabe begejstring og vække latter med kostumet. 

Jeg satte mig for at sy kostumet selv. Hos en møbel-
polstrer købte jeg to store skumpuder, som jeg limede 
sammen og klippede og skar til for at forme penishove-
det, glans, som en hat, jeg ville tage ned over hovedet. 
Jeg købte en passende mængde stof i en stofbutik til 
at beklæde skumhovedet med og til at sy dragten, som 
skulle udgøre penisskaftet, corpus penis. 

Undervejs orienterede jeg mig i min anatomibog for 
at ramme det helt rigtige udseende. Linjen, der løber 
på undersiden, raphe penis, der ender i penisbåndet, 
phrenulum, som fæstner på undersiden af penishove-
det. Den afrundede krone på penishovedet ned mod 
forhuden og den midtstillede spalte på spidsen af peni-
shovedet, hvor urinrøret udmunder, kom også med.

Trods min begejstring for ideen og dens lattervæk-
kende potentiale turde jeg ikke fortælle ekspeditricen 
i stofbutikken, hvad jeg planlagde at kreere ud af 
metervarerne. I stedet leverede jeg en dækhistorie om 
at skulle sy et flaskekostume, for jeg frygtede at blive 
opfattet som pervers eller afsporet. Sikkert uden grund 
– ekspeditricen ville givetvis bare have syntes, at det 
var en sjov ide. Men det er ikke ualmindeligt, at mænd 
oplever alskens pinligheder, når de taler om ting, som 
er nært forbundne med deres egen eller andre mænds 
penisser. 

Selv i områder af verden som Danmark, Holland og 
Sverige, hvor man bryster sig af at være seksuelt fri-
gjorte og åbne, er penis og særligt sygdomme relateret 
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til den stadig forbundet med usikkerhed, skyld, skam, 
fortrængning og fornægtelse. Mange mænd synes at 
være meget tålmodige og tilbageholdende, inden de 
søger hjælp i sundhedsvæsenet. Seksualitet og kønsor-
ganer er for de fleste mennesker et ømtåleligt emne og 
en meget privat sag. 

Det er måske disse blandede følelser, der kan føre 
til uhensigtsmæssig nølen med at opsøge læge, og det 
kan få fatale konsekvenser ved visse penissygdomme. 

ALT MELLEM 3 OG 15 CENTIMETER
Forskere fra hele verden har interesseret sig for læng-
den af penis i forsøget på at etablere normer og kurver 
for normalstørrelse på penis. Vi er måske lidt for fikse-
rede på de målbare dele i vores iver efter at undersøge 
og kontrollere denne mystiske og magiske kropsdel, 
der sidder mellem benene på rundt regnet halvdelen af 
jordens befolkning. 

Fra et medicinsk perspektiv er der naturligvis også 
en mening med galskaben. Ved at etablere normalvær-
dier for de mandlige kønsorganer i forskellige alders-
grupper kan vi bedre afsløre hormonelle udviklingsfejl 
eller forsinkelser. Derfor måler og vejer læger penisser 
i stor stil og blandt mange befolkningsgrupper og sam-
menholder deres data med ejermændenes højde, vægt, 
finger- og fodlængde. 
I den forbindelse kan jeg hurtigt aflive et par myter: 
Størrelsen på en mands sko siger intet om længden på 
hans penis. Denne myte har ingen hold i videnskabeli-
ge data, hvilket jeg godt kan være lidt ærgerlig over, da 
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