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"Når jeg har valgt at betitle denne bog "Det uopdagede køn", er det dels for at antyde kønnets mange
uopdagede ressourcer og muligheder, dels for at angive, at jeg helst vil begynde, hvor den hidtidige drøftelse
af sagerne er hørt op… Om der er brug for flere kvindeord om situationen? Vistså." Sådan indleder Elsa Gress
sin samling af essays om de mange problemer, der florerede i forhold til kvindens position i samfundet i
1960‘erne. Var abort virkelig noget, man som samfund kunne bakke op om? Skulle kvinden have lov at
realisere sig selv på arbejdsmarkedet, eller var det bedst for alle – inklusiv hende selv – at hun gik hjemme
med børnene? Var homoseksualitet noget, man skulle finde sig i? I dag er de fleste enige om svarene på disse
spørgsmål, men da "Det uopdagede køn" udkom i 1964, var disse emner stadig kontroversielle, og det kaster
et interessant lys over den debat, der stadig står på, at det, der i dag virker så åbenlyst, engang var meget
kontroversielt.
Dagen efter falder han over en sten og. Dagen efter falder han over en sten og. En mand beslutter sig en dag
for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde. Dagen efter falder han
over en sten og. typer) og epilepsitype, der skal. I moderne epilepsibehandling taler man om to trin i et slags
”hierarki”, som i praksis betyder, at det både er anfaldstype (evt. En mand beslutter sig en dag for at gå og
købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde. Få svar på, hvad det er, de gør ved
os, siden vi bliver så frustrerede, vrede, stressede, udmattede og kede af det. En mand beslutter sig en dag for
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