
Åse Gahner Klemmensens oplevelser 8. marts, 2023: 
 
Jeg havde en interessant dag i går med to forskellige sko på.  Det er min mand, der har taget billederne. 
  
Da jeg havde taget skoene på, gik jeg om morgenen ned efter avisen. Der mødte jeg én af mine naboer.  
”Ih hvor er du altså smart, Åse” lød det. Jeg nåede kun at fortælle, at det var 8. marts og kvindernes internationale 
kampdag. Det syntes min nabo på snart 80 var sejt. 
 
Retten i Hjørring,- en kvindelig advokatkollega: ”Hvorfor har du forskellige sko på Åse?”  
Jeg forklarede, at jeg var medlem af Soroptimist International i Hjørring og at der fortsat var mangel på ligestilling i 
Danmark og i Verden. Krisecenter for voldsramte kvinder, hvor jeg har været med til at starte krisecenteret op i 
1990. Opslag fra Sparekassen Danmark i Vendelboposten fyldt med billeder af mænd og at de søger kollegaer = 
mænd. Kvinder i Afghanistan frataget retten til at gå udenfor en dør uden at en mand følger med, retten til adgang 
til skole, universitet eller arbejde, efter at Taleban er kommet til magten.   
  
Møde på mit kontor med en kvindelig kunde på 73 år: ”Hvad er det for noget! Du har to forskellige par sko på”. Da 
jeg forklarede anledningen, blev jeg afvist med, at det bare var noget pjat. 
  
Undervisning på jura på Aalborg Universitet i faget Mediation (konfliktmægling): Kl. 14.30 til 17.00: Alle var oppe 
ved tavlen på skift og fremlægge deres oplevelser fra gruppeøvelsen sidste gang. De sidste tre, der gik fra dagens 
undervisning stoppede op – to kvinder og en mand – og spurgte: ”Åse, hvorfor har du to forskellige sko på i dag?”. 
De vidste slet ikke, at det var Kvindernes internationale kampdag og, at der var noget at kæmpe for!  Det fik vi os en 
god snak om, inden jeg hastede mod bilen, for min sanglærer Annette Bo havde skrevet til mig, at hun kunne lægge 
sin pause inden min sangtime, så jeg kunne nå at få den med. Vintervejeret her i Nordjylland har og er en udfordring 
i disse dage. 
  
Jeg nåede frem til Den Musiske Skole på Hirtshalsvej 1 minut før time, så jeg nåede at skifte fra vinterstøvler til mine 
to forskellige sko igen. Vi er begge 64 år og fik os en god snak om kvinders rettigheder og hvad vi selv har oplevet på 
egen krop af fordomme og manglende forståelse for ligestilling. 
  
Så hjem og male mel og lave dej til rugbrød, som kom i køleskabet til i dag, hvor de er blevet bagt. 
  
Så alt i alt har det været tankevækkende, at vores unge 
mennesker ikke aner, at der er noget at kæmpe for, og at 
der er nogen ude i verden, som slet ikke har de privilegier 
vi andre tager for givet. 
  
  
Åse Gahner Klemmensen, 8. marts 2023. 
 
 


