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Forfatteren og historikeren Birgitte Possing kaster, med et imponerende historisk overblik, lys over den
strukturelle modstand, som generationer af kvinder har mødt på deres vej mod magt og indflydelse i det

offentlige liv.

Med en overflod af citater fra de sidste 170 år, dokumenterer Birgitte Possing en håndfast tradition for at
nedgøre

ambitiøse kvinder, hvad enten de har bevæget sig i det politiske liv, i erhvervslivet, i den videnskabelige
verden, i sporten, i kirken eller på den kulturelle scene. Resultatet er en unik samling af både tragikomiske og

skrækindjagende argumenter imod kvinder.

Birgitte Possing, dr.phil., f.1952, er professor emerita i historie og antropologi. Hun er forfatter til værker om
ikoner i dansk og europæisk kulturhistorie fra Natalie Zahle over Henrik Ibsen til Clara Zetkin. Senest har

hun skrevet om kunsten at skrive en biografi og om sammenhængen mellem biografi, køn og historie, et felt,
som hun har høstet international anerkendelse for. Birgitte Possing er medinitiativtager og forfatter til Dansk

Kvindebiografisk Leksikon. Modtager af bl.a. Weekendavisens litteraturpris (1993) og Årets Danske
Faglitterære Pris (2014).
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