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Danskerne knaldede sig gennem besættelsen
Kondomerne var dårlige, og der var udpræget mangel på gummi i besættelsesårene. Men det forklarer ikke alene, at antallet af børnefødsler steg
voldsomt, og at syfilis-tilfældene blev ottedoblet.
I en ny bog kortlægger historikeren Thomas Oldrup minutiøst danskernes sexliv under krigen og tager os for første gang med bag mørklægningsgardinerne
og helt ind under dynen. Her møder vi kommuneingeniøren Henrik, som med
bureaukratisk akkuratesse hver eneste dag skriver fire tætskrevne linjer i sin
dagbog og lærer os, at 3-2 og 1-1 er andet end fodboldresultater.
Man aner det skæve smil, når Henrik i sin dagbog noterer, at han desværre ikke
nåede hjem inden spærretiden. For så måtte han jo blive natten over. Resultatet
2-1 kunne han så notere dagen efter. Hun fik en orgasme, han fik to.
Selv om besættelsestiden er gået over i historien som de fem forbandede år
præget af vareknaphed, mørke og dårlig hygiejne, er det langt fra hele historien.
De unge danskere slog sig løs med et frisind, som ikke ligger langt fra ungdomsoprør og hippietid. Og, nej oralsex er ikke et produkt af 60'ernes frigivelse af
pornoen. Den variant kendte også krigstidens unge til.
»Besættelsen var som at sende en gymnasieklasse til Prag. Når man kommer
uden for sognegrænsen, lægger man ikke på samme måde låg på, hvordan man
opfører sig. Det gjaldt også dengang,« siger Thomas Oldrup.
Tyskerne beordrede mørklægning fra allerførste besættelsesdag den 9. april
1940, hvilket gjorde det vanskeligt altid at overnatte i egen seng. Mange rejste
efter arbejde eller gik under jorden og lod sig undervejs friste af kødets lyster.
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I krigsårene hittede danske romaner med seksuelle undertoner stort. Men især
én frisindet fagbog satte ord på kønsakten og blev den helt store bestseller både
herhjemme og i udlandet. I en slags sexguide instruerede lægen Henry Olsen
nøgternt danskerne i, hvordan både mand og kvinde opnår den størst mulige
seksuelle tilfredsstillelse.
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Til den mere dystre afdeling hører behandlingen af de mange tyskerpiger og
besættelsestidens anslået 18.000 illegale aborter, som blev foretaget i skjul.
I konkrete tilfælde af en frisør, som tog sig betalt med to pakker North State.
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Thomas Oldrups bog, »Fanden tage i morgen«, giver det første samlede overblik over danskernes sexliv under krigen. Fra onani, homoseksualitet og prostitution til kvinders seksualitet, ligestilling og prævention. En seksuel undtagelsestilstand, som bureaukraten Henrik sætter kød og blod på. Thomas Oldrup var
egentlig færdig med sin research, da han blev gjort opmærksom på dagbøgerne.
»Dagbøgerne sparkede en helt ny dør åben. Her havde jeg siddet og gjort mig
mine iagttagelser, emne for emne, baseret på faglige kilder, og så dukkede
Henrik op og kommenterede alle disse iagttagelser én for én, nedefra, selvoplevet. Det var et guldæg så stort, at jeg næsten ikke kunne tro mit eget held.«
Henriks dagbøger har ikke før været offentliggjort.
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