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For at vi skal overleve videre, er vi avhengig av at
Kulturrådet fortsetter å kjøpe oss inn til bibliotekene,

Vi i Fett har satt oss fore å være en motstemme i den

at Fritt Ord fortsatt ser verdien i det vi gjør, og av at

offentlig debattens stereotypiforsterkende forhold til

Bergen kommune fortsetter å støtte opp om både

kjønn og seksualitet. Vi forsøker å utgjøre et feministisk

drift og arrangementer. Men først og fremst er vi

rom for debatt, refleksjon, informasjon og tull. I årene

avhengige av at du, kjære leser, fortsetter å lese oss,

som har gått har vi vært innom talløse tema, og vi er

at du abonnerer, at du tar kontakt om du har noe

langt fra ferdigsnakka. I tillegg til å lage dette bladet du

du vil bidra med, og at du forteller vennene dine

holder i hendene, arrangerer vi konserter og debatter,

om oss. Vi trenger dere alle sammen, og mener
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Små

Gatesmarte
tips
til

tiggere
Veiene til vår gusjeblå regjering er uransakelige.
Et av stuntene deres som har vakt internasjonal
oppmerksomhet er deres forsøk på å forby
fattigdom og gjøre det ulovlig å spørre om hjelp,

Tekst:

Illustrasjon:

Redaksjonen

Nadja Asghar
facebook.com/Nillustrations

altså tigge på gaten. På den andre siden igjen har
de ønsket å fjerne sexkjøpsloven. (Vi er optimister
og satser på at i det denne blekka går fra
trykken, så er de greiene en saga blott.) Dette gir

Sjokomelding

gatesmarte tiggere mulighet til å fortsette sitt virke
om de bare våger å tenke nytt. Om de på dagtid
setter seg ned med koppen sin og politi kommer

Joda, du har selvsagt sett bildet av Bård Hoksrud

for å håndheve loven, så er det bare å løfte litt på

(FrP) som poserer med sjokomelk. Saken var som

skjørtet, ta på seg et forførende blikk og spørre

følger: Marit Gjømble ved Porsgrunn Legesenter
hadde uttalt til avisen Varden at det er for mye
sukker, fett og karbohydrater i smakstilsatt melk
for barn. Hun anså sjokomelken som en trussel
mot folkehelsa, og foreslo forbud mot sjokomelk i
storefri. Hoksrud var på ingen måte enig, der han
poserte med intet mindre enn seks pakker av den
brune drikken som er populær særlig blant unger
og narkomane. Selv har Hoksrud ikke noe mot at
ungene hans drikker sjokomelk til matpakken, kan
han opplyse.
Men stopp en hal. Er Bård Hoksrud en mann vi
bør ta imot oppdragelsestips fra? Vi tipper nei, og

konstabelen om han er klar for sugetur.

Hvordan
diskutere

kvotering?
Kjønnskvotering er en norsk suksesshistorie.

forsket på kompetansen til kommunepolitiske

Både i styrer og politikken har større mangfold

sosialdemokrater fra 1988-2010. Resultatet:

hevet kompetansen. Likevel er det mange som

Kjønnskvotering fører til høyere kompetanse

er skeptiske og har fått det for seg at det å

hos menn fordi alle de flinke kvinnene som blir

kjønnskvotere er å ansette en dårlig kvalifisert

headhuntet inn fører til at middelmådige menns

kvinne fremfor en godt kvalifisert mann.

posisjoner blir truet.

Dette er selvsagt feil, og nå er det også bevist! De

Neste gang noen sier «at de er mot kjønnskvotering

best kvalifiserte er faktisk nettopp kvinnene, og

og heller vil ha den beste kandidaten uansett kjønn»

kvalifiserte kvinner fører også til mer kvalifiserte

så kan du altså informere om at kjønnskvotering

alt for lite siden Hoksrud inntok statssekretærstolen

menn. For en bonus! I diskusjonen kan du vise

ikke handler om å finne dårligere kvinner, men om

i Samferdselsdepartementet. Avsløringen om hans

til det berømte «forskning viser», bare se her: De

å unngå å ansette enda flere middelmådige menn.

minner om et visst Riga-besøk som har blitt nevnt

sexkjøp førte til en mediestorm, hvor han blant
annet kom med følgende analyse av forholdet
mellom handling og konsekvens: – Vi skulle bare ha
det gøy og hyggelig, og så skjer dette her.

svenske forskerne Johanna Rickne, Olle Folke og

Kanskje ikke så rart da, om nettopp middelmådige

Torsten Persson (Institutet för Näringslivsforskning

menn er mot kvotering. For som Thomas Jefferson

og Institutet Internationell Ekonom) har sammen

sa: «Men of quality are not threatened by women of

med Tim Besley (London School of Economics)

equality». Gå ut og diskuter!
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Sagt
om
Fett

Martine Aurdal er politikk- og debattredaktør i det nylig
lanserte feministiske tidsskriftet Fett. Hun har allerede
gjort en god del av jobben, et medieutspill. I det Sissel
Benneche Osvold hylder som et modermord, langer hun
ut mot bl.a Janne Haaland Matlary. Det lukter både Da Vinci-koden og kristenmanns blod lang vei. For Aurdal bruker
M-ordet. Mørkemann! (…) Jeg er overbevist om at Fett
ville la seg lansere uten et så kaldt angrep på en navngitt
person.
Arne Berggren, Dagbladet 23.09.04
Mens redaktørene av Fett svingte glassene sammen med
redaktørene av Råtekst, som på mange måter ga det første
pustet til den tredje bølgen norsk feminisme, vokste køen
Fett har over lengre tid dreid i retning av å bli et hips-

for å komme inn på lanseringsfesten. Men de mest hard-

terblad. Det er et bevisst valg av redaksjonen og får nå

barka aktivistene i Ottar holdt seg hjemme. Det gjaldt
også Hanne Størset, leder i Ottar i Oslo, som kaller Fett for

Mens den første generasjonen i tidsskriftet Fett fikk mye

være sin sak. Men det er ikke til å unngå at man som leser

«kvinnebevegelse-feminister», feminister som ser det som

gjennomslag for sakene sine i mediene, har det med

blir sittende igjen og ønske seg en feministisk blad der

viktigst å samles og mene mye om mangt.

årene blitt stillere rundt feministtidsskriftet.

skribentene er mer opptatt av å gjøre seg relevante for

Tone Foss Aspevoll, Klassekampen 09.10.04

Klassekampen, 11.10.11

breie lag av befolkningen enn hvordan de vil ta seg ut på

For å overleve som kvinnemagasin må man ta opp slikt

Tidsskriftet Fett setter likestilling og feminisme på dagsor-

som jenter er opptatt av: klær, kosmetikk og andre jenter,

den og skaper et bredt nedslagsfelt gjennom en blanding

mener førsteamanuensis i markedsføring, Hans Mathias

av akademia, populærkultur og politikk.

Tidsskriftet Fett er ti år og mer vitalt enn noensinne.

Thjømøe ved BI til nrk.no, 11.06.04

Bergen kommune da de ga Fett likestillingsprisen for 2011

Morgenbladet, 28.03.14

lanseringsfesten.
Mimir Kristjansson anmelder Fett #3 2013
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Vaginalt
tilbakeblikk
2004 vs. 2014
2004 var ikke bare året da Fett så dagens lys. Det
var også året da to av de mest interessante norske
debattene om kjønn og seksualitet benektet
relevansen av kjønn og seksualitet. Et tilbakeblikk
minner oss på hva vi må ha i mente på veien videre.

D

et er egentlig ikke så lenge siden. Vi husker jo alt

Tekst:

fortsatt godt: I 2004 blir det forbudt å røyke på

Marte Mesna er politisk redaktør i

serveringssteder, NOKAS blir ranet, en tronarv-

Fett og har vært med siden 2011

ing fødes i Oslo. Flere husker kanskje også at både Dagbla-

Illustrasjon:

det, Dagsavisen og Klassekampen melder at et nytt fem-

Natalie Foss

inistisk tidsskrift er på trappene – et nytt Sirene, sies det,

http://natalieff.tumblr.com/

og en videreføring av Kvinnejournalen. Men det var ikke
noe av dette som i størst grad satte kjønn og seksualitet på
dagsordenen dette året. Tvert imot var det to debatter som

2004. Langeland er fortsatt historiker, professor sågar,

på ulike måter benektet at kjønn og seksualitet hadde rele-

men nå kanskje best kjent for å skrive kjærestekronikker

vans for deres tematikk, som heiste kjønnsflagget høyest.

i dialogform og statusoppdateringer på Facebook i fylla.

Den ene debatten handlet om at staten var et kjønnsorgan,

Den gang leverte han blant mange andre tekster et vel-

og den andre om raseriet over fortellingen om en skeiv

skrevet essay, lett kåserende og i et blomstrende språk,

gutt fra Hedmark. Begge debattene understreket behovet

morsomt og preget av oppgulp og mosegrodd tanke-

for et feministisk tidsskrift.

gods om skummel, klissete feminisering, og med det

Og hvis du ikke henger helt med nå, så kan det trøstes

selvfølgelig, kulturens forfall. Som så ofte når noen børst-

med at det var ganske forvirrende den gangen, også. La

er støv av fordums kjedsommeligheter, var det flere som

oss ta en nærmere titt.

følte behov for å berømme Langelands samtidsdiagnose
som både nyskapende og friskt – eller som Aftenposten

Vaginalt visvas

formulerte det da de plasserte essaysamlingen på sin liste

Det var allerede i 2003 historiker Nils Rune Langeland ga

alt». Meget mulig, men frisk originalitet er ikke den første

ut essaysamlingen Kveldseta. Historiske essay, og be-

karakteristikken jeg ville valgt å gi det følgende: Kvinnene

grepet hans om «den vaginale staten» skriver seg enda

nærer en «avgrunnsdjup skepsis til språket» fordi «ordet

lenger tilbake – visstnok først formulert under et fuktig ju-

ikkje lar seg binde til naturen». «Alle med eit minimum av

lebord allerede på nittitallet, der Langeland holdt damenes

kjennskap til kvinner veit at kvinner instinktivt skyr opne

tale. Men julebordtalen var altså så god at den senere

plasser», kunne Langeland også fortelle, og han beklaget

havnet mellom to permer sammen med øvrig skarp sivi-

seg ikke minst over at de norske kvinnene hadde skapt

lisasjonskritikk. Begrepet ble raskt adoptert og innlemmet

den norske mannen i sitt bilde – for, som han skrev, «den

i kjønnsdebatten, og satte spesielt preg på det herrens år

ideale mannen er følgjeleg å likne med ein mild autist, eit

over årets beste leseopplevelser, «subversivt og origin-
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I deres logikk var ikke kvinner medmennesker
som også befinner seg i en viss kulturell situasjon.
Nei, kvinner var en faktor i livene til menneskene
– mennene (…) Og så slukes de, menneskene,
av denne faktoren, for den vaginale staten
har blitt både dominerende, omsluttende og
fremmedgjørende for de kjempende subjekter.

“

stort varmt og trygt dyr med underutvikla språk og med

spot overfor sine egne resonnementer: nemlig at de rett

vulkanske uartikulerte Faldbakkenkjensler skvulpande

og slett ikke betraktet kvinner som eksistensielle vesen-

rundt i den svære skrotten».

er på linje med seg selv. I deres logikk var ikke kvinner

Egentlig var mottakelsen og bejublingen av Langelands

medmennesker som også befinner seg i en viss kulturell

kvinnekarakteristikker og vaginalstatsbegrep mer inter-

situasjon. Nei, kvinner var en faktor i livene til menne-

essant enn essayet i seg selv. Aftenpostens anmelder ga

skene – mennene – som kjemper for å finne sin mening,

ham strålende kritikker, Dagbladets kommentator ga ham

leve ut sine prosjekter og føre sin kamp i en senmoderne

anerkjennelse for å sette ord på «mannsrollen i endring»,

virkelighet. Og så slukes de, menneskene, av denne fak-

og mest uforglemmelig: Morgenbladets anmelder for an-

toren, for den vaginale staten har blitt både domineren-

ledningen, den nå avdøde professor emeritus Kåre Lun-

de, omsluttende og fremmedgjørende for de kjempende

den, kunne knapt tøyle sin begeistring for denne kloke for-

subjekter.

fatteren som så innsiktsfullt fremstilte «det kvinnelege, det

Det er egentlig ikke så uvanlig at et allmennmenneskelig,

reint naturgjevne» opp mot «det eigentleg maskuline, det

kulturelt ubehag gjøres til noe mannsspesifikt, der kvinner

kulturskapte». Under tittelen «Feminisering eller idiotise-

presenteres som en del av menneskehetens ubehagelige

ring?» anerkjente og jubelparafraserte Lunden den yngre

rammevilkår snarere enn som en del av menneskeheten.

kollegaens fremstilling av denne ulykksalige fittestaten:

Det skjedde i 2004, og det skjer i 2014. Debatten om mo-

«Den nye norske staten er blitt staten som ein vagina, ein

derne småbarnsforeldre er ett eksempel fra norsk debatt

formlaus, Bøygen-aktig masse som formar seg etter rom

de senere årene: At livet med små barn i familiens omslut-

og tid, ikkje eit medvite skapt kulturverk eller ein ’sedelig

tende skjød til tider er en kjedelig og lite intellektuelt utfor-

totalitet’.» Du verden.

drende tilværelse, har flere ganger blitt formulert som et
mannsproblem. Jeg tror ikke denne ensidigheten kommer

Kjønnsløs kjønnsfiksering

av at disse synsende småbarnsfedrene aktivt går rundt og

Det har blitt sagt mye innsiktsfullt og viktig om manns-

å være hjemme med barna, eller at kvinner ikke har sam-

rollen i endring de siste årene. Man må også kunne si at

me behov for intellektuell stimulans. Jeg tror rett og slett

det er en debatt som – heldigvis – har modnet godt og

de bare glemmer seg bort i farten. De glemmer at mange

mye på relativt kort tid. Men heller ikke i 2004 var det nød-

av de allmennmenneskelige problemene de formulerer,

vendig å ty til kvinneforakt forkledd som sivilisasjonskri-

også nødvendigvis omfatter kvinner. Denne tendensen

tikk for å si noe om en mannsrolle i endring. Problemet

har da også blitt kritisert, både i Fett og debattsfæren for-

var selvfølgelig ikke at både Langeland og Lunden grep

øvrig. Og godt er det. Debatten om mannsrolle og familie-

sjansen til å mene saker og ting om menns eksistensielle

liv er nemlig altfor interessant til å få drukne i intellektuell

kaving og kjemping i en sosialdemokratisk, norsk velferds-

latskap, og bør så godt det lar seg gjøre føres videre på

virkelighet – det i seg selv kan jo være en interessant tem-

premisser uten blindpunkter og kjedelige fallgruver. De-

atikk. Problemet lå i det som så ut til å være deres blind

batt er dialektikk, og det er flott og fint.

tror at kvinner nødvendigvis synes det er dødsspennende
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Heller ikke i 2004 var
det nødvendig å ty til
kvinneforakt forkledd som
sivilisasjonskritikk for å si noe
om en mannsrolle i endring.

“

hans ble omtalt som sexistisk: «Korleis kan den vere sexist
som nektar å ta omsyn til sex i det heile?», spurte han på
Morgenbladets debattsider. Verken Langeland eller Lunden ville vedkjenne seg at de snakket om kjønn. Sånt var
det stort sett kvinner som var så merkelig opptatt av.
Men OK. La oss nå et øyeblikk bestemme oss for at de slett
ikke var påvirket av kjønn, eller tok kjønn i betraktning i det
heile, og langt mindre var fiendtlig innstilt til kvinner på
noen som helst måte. Til tross for at de universaliserte spesifikt menn som allmennmenneskelige subjekter, og ikke
minst virket fryktelig opptatt av både vaginaer, feminisering, kvinner og det kvinnelige – la oss si at de ikke snakket
om kjønn. For i så fall vokser det jo frem et spørsmål vi må

Jeg er ikke misogyn, men …

ta alvorlig, fordi det tross alt er et viktig spørsmål å svare
på: Hvis dette med kjønn og seksualitet skal være så uvesentlig, slik feminister gjerne tar til orde for – hvorfor i all

Når det gjelder Lunden og Langelands forglemmelse – at

verden gjør de da så himla mye ut av kjønn og seksualitet?

kvinner også er eksistensielle vesener – kunne den også
i utgangspunktet bare blitt dementert og tilgitt. Litt verre
var det med de uttalt negative karakteristikkene av kvinner

I bakvendtland

som gruppe: Uten forbehold reduserte de kvinner til en

Men la oss først se nærmere på en annen, nokså spesiell

sammenklumping av naturbundne, løgnaktige kultursab-

debatt som også satte sitt preg på 2004. En ganske annen

otører med en naturlig nedfelt agorafobi, og beskrev en

debatt med helt andre aktører om et annet tema, og et-

slags nødvendighet av et heroisk oppgjør med de femi-

ter en langt mer eksplosiv dramaturgi. Likevel synes den

nine, formløse massers besudling av den kulturelle men-

i etterpåklokskapens lys å ha mange fellestrekk med den

«Helt på trynet!», raste Ole Paus, som mente at Røsbak

«grafsende», «sexfikserte» og «spekulative», de var «kval-

neskeheten. Og enda mer problematisk – og absurd – ble

ovennevnte.

spekulerte i sladder og skandaleopplysninger etter eget

mende ryktespredning», og de «dro Prøysens navn ned i

forgodtbefinnende. Paus syntes forresten det var dønn

søla» – også rett før 90-årsjubileet, da.

det da de begge hevdet at de slett ikke brydde seg om
kjønn.

Det var altså midt i den norske, vaginale fellesferien i 2004

uinteressant om Prøysen var «homse» eller ei. Erik Bye

For slik gikk det: Da Langeland blant applauser og hylle-

at forfatter og Prøysen-biograf Ove Røsbak kremtet litt,

raste over «svertingen av Alf Prøysens minne» og mente

Jeg tør gjette på at de fleste av de ovenfor navngitte per-

ster etter hvert også ble beskyldt for å fremme misogynt

tok bladet fra munnen og skrev en finstemt og innsikts-

det var både smakløst og sexfiksert, Nora Brockstedt var

sonene ikke egentlig ville ment at det var noe galt i å være

tankegods, avfeide han det tvert. Kvinneforaktende ut-

full Dagbladet-kronikk om noe han hadde kjent til i godt

«eitrende sinna over at Alf ikke hadde mulighet til å fors-

skeiv, dersom de hadde blitt spurt om det direkte. Likev-

talelser er tydeligvis like lite kvinneforaktende som de

over et tiår: Alf Prøysen, Norges mest folkekjære avdøde

vare seg», mens Anne-Cath. Vestly syntes det var «skikke-

el denne salige, harmdirrende brudulje. Hva var det ved

nylige rasistiske uttalelsene hans er rasistiske. Etter å ha

forfatter og visesanger, født på Rudshøgda i Ringsaker i

lig dumt at Alf skulle minnes sånn». Familien var dessuten

dette emnet som gjorde at reaksjonene ble så irrasjonelle

kommet med grumsete flåserier på Facebook denne sen-

1914, forelsket seg ikke bare i kvinner. Han hadde en like

raskt ute og erklærte at Røsbak var en løgner.

og affekterte? Hva handler de om, og hva forteller de oss?

sommeren, der det spesielt var pakistanere som fikk gjen-

sterk dragning mot menn – «en seksuell legning som var

nomgå, kunne nemlig Langeland bedyre at han ikke var

forbundet med den svarteste skam i hans levetid», skrev

rasist. Selvfølgelig, for det samme var jo tilfelle da han for

Røsbak. Hittil hadde Røsbak etter overveielser valgt å gå

et par år siden skrev kritisk om «genetisk svake analfabe-

Noe om at når man prakker en minoritetsmerkelapp på en

«Sex og grafsing»

av nasjonens høyest elskede personligheter og kulturskat-

omveiene utenom akkurat dette emnet i sine beskrivelser

Disse kommentarene må også leses i lys av å være umid-

kommet. Noe om at diskriminerende ryggmargsreflekser

ter frå Punjab». Null rasisme der heller. Avfeiingene hans

av dikterens liv. Men nå, 90 år etter at Prøysen ble født,

delbare reaksjoner på omtalen av en avdød venn som ble

basert på fordommer og redsel for det ukjente, vil fortsette

anno 2004 var ikke så veldig ulike – at han skulle ha noe

syntes han tiden var moden for å snakke om dette også.

omtalt på et vis som i deres egen ungdomstid var forbun-

å gjøre seg gjeldende lenge etter at man som samfunn har

imot kvinner, eller ha noe ønske om å innskrenke kvinners

Vi hadde nå oppnådd, mente han, en åpenhet rundt slike

det med skam, tabu og hemmelighold. Flere av kritikerne,

etablert en norm for hvordan det er OK å reagere på det

frihet, var i hvert fall ikke sant. Alt han gjorde var å bruke

spørsmål som gjorde det mulig å snakke om dem. Nå

blant annet Erik Bye og Nora Brockstedt, har i ettertid

som avviker fra majoriteten.

sin «grunnlovsbestemte rett som ein fri borgar av vesten

kunne dette komme frem og kaste et ytterligere lys over

vært lei seg og beklaget spontantreaksjonene. Ikke des-

til å ytre meg med frimot om visse ideologiske fenomen i

dikterens liv. Det var ikke lenger nødvendig å tie.

to mindre er det massive bråsinnet og de fordømmende,

samtida», skrev han i Aftenposten. Å protestere mot Lan-

kunnskapsløse uttalelsene påfallende. De representerte

ter, får vi kjapt en indikasjon på hvor langt vi egentlig har

Er’e så nøye, ’a?

gelands essensialistiske og nærmest konspiratoriske ka-

Kronikken sto på trykk 10. juli 2004, og reaksjonene lot ikke

dessuten hele den dominerende tonen i kommentarene

Det er også her et sted de to parallelle debattene anno

rakteristikker av kvinners gemytt, var altså bare å mangle

vente på seg. Og selv under visshet om at mange av reaks-

som falt også de påfølgende dagene. Både prominente og

2004 begynner å famle etter hverandres hender i mørket:

sans for ytringsfrihet og analyser av ideologi og samfunn.

jonene nok kom vel spontant, er det et aldri så lite sjokk å

mindre prominente personer fortsatte å la karakteristik-

Hvorfor i all verden gjøre så himla mye ut av kjønn og

Kåre Lunden på sin side agerte vantro da anmeldelsen

lese debatten på nytt i dag.

kene hagle: Røsbaks påstander var «uspiselige», «skitne»,

seksualitet, det er da helt uvesentlig? Flere av de sinteste
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nettopp samfunnskonteksten preget Prøysen som dikter –

tillingslandet med de fordomsfulle reaksjonene på Prøys-

klasseskiller, fattigdom, kompleksene man følte overfor de

ens skeivhet, snarere tvert imot. Ole Paus raste fortsatt

bedre stilte. Men selv Cranner følte altså dette besynder-

ufortrødent mot det han kalte «utlevering og sladder» til

lige behovet for å si at en seksuell orientering som på den

Klassekampen i fjor, gjentok at det var «fullstendig uin-

tiden var kriminalisert, skambelagt og ytterst stigmatisert,

teressant hva slags legning Prøysen hadde» og mente at

var uvesentlig.

et slikt fokus var den «mest primitive måten å nærme seg
ham på». Prøysen-familien tar fortsatt avstand fra akkurat

Når man prakker en
minoritetsmerkelapp på en
av nasjonens høyest elskede
personligheter og kulturskatter,
får vi kjapt en indikasjon på hvor
langt vi egentlig har kommet.

Så hvorfor så mye mas?

denne biten av biografien, og Røsbak mener at han frem-

Tilbakeblikket på disse to debattene kan tilsynelatende for-

arrangementer i forbindelse med 100-årsjubileet. Hvis

telle oss dette: Både seksualitet og kjønn var uvesentlig i

vi legger til at vi i 2014 har en likestillingsminister som

2004. Så flott! Da må vi jo ha kommet dit vi vil, i alle fall

berømmes for sin liberale holdning når hun etter mye om

nå, ti år senere. Bare så synd at overveldende mange av

og men kommer frem til at «[homofile] jo er mennesker de

de som insisterer på at seksualitet er uvesentlig, samtidig

som alle oss andre», som hun uttrykte det til VG i sommer,

seg større i løpet av de ti årene som har gått – og på andre

mener at det er skittent, uspiselig, kvalmende, grafsete,

så aner man en flik av hvor langt unna vi er å oppnå den

plattformer. Vi skal fortsette å påpeke vår manglende evne

sexfiksert og svertende å si om en mann at han ble tiltruk-

uvesentligheten mange liker å insistere på.

til å se våre egne fordommer, vi skal slutte å tro at vi har

deles møter fortielse og at han har blitt ekskludert fra flere

ket av menn. Og synd at de som mener det er unødvendig

“
kommet lenger enn vi har, og vi skal fortsette å peile ut

og bortkastet å være opptatt av kjønn, finner det betimelig

Og vaginalstaten? Det var en større og mer generell debatt

kursen mot en fremtid der kjønn og seksualitet faktisk er

og uproblematisk å fremstille kvinners ervervede innfly-

med flere direkte forgreninger både bakover og fremover

uvesentlig for individets frihet. Vi ser med spenning frem

telse på samfunnet som en negativ, illevarslende faktor

i tid, uavhengig av Langeland (som i dag er mest opptatt

mot en ny oppsummering i Fetts tjueårsjubileum

for de kjempende mennesker. Synd også at de uten ironi

av å henge ut pakistanere og fornekte at han er rasist).

bedyrer at kvinners frigjøring og økte makt sammenfall-

Kvinneforakt, kjønnsbasert dehumanisering og redsel for

er med kulturelt forfall og et fuktig, omsluttende og dertil

denne sagnomsuste feminiseringen har dessverre fått økt

vaginaformet klissklass-samfunn.

grobunn i enkelte leire, mens vi på den positive siden også

.

Kilder
Aftenposten, 22.12.2003: «De beste leseopplevelsene i
2003», Aftenposten-redaksjonen.
Dagbladet, 15.01.2004: «Kjøteren», kommentar av Unn
Conradi Andersen.

Nei, disse to debattene forteller oss nok snarere dette

ofte opplever en langt mer oppegående og seriøs debatt

om ståa i 2004: Det var fortsatt nødvendig å mase om

om for eksempel denne mannsrollen – både i og utenfor

kjønn og seksualitet. Det kunne knapt defineres som uin-

endring. I optimismens navn kan man si at den norske de-

teressant at Prøysen som vokste opp på Hedmarken på

batten viser en positiv utvikling mot at både menn og kvin-

1920-tallet, var tiltrukket av både menn og kvinner, når

ner tas på alvor både som kjønnsvesener og som allmen-

ikke engang Norges kulturpersonligheter anno 2004 klarte

nmenneskelige individer. Likevel har vi fortsatt en lang vei

å forholde seg til informasjonen uten ramaskrik og indig-

å gå. Det er dessverre ikke på tide å legge kjønnsmaset på

av Prøysen-vennene kastet nemlig ut betegnelsen «uves-

nasjon. Og når «mange kvinner» var så latterlig opptatt av

hylla. For mange kvinner – også i Norge – er seksualiserte

entlig» i samme åndedrag som de ropte «skittent», «stø-

kjønn, hang det nok sammen med at de fortsatt måtte ta

trusler og trakassering en del av hverdagen, og kvinneha-

tende» eller «uspiselig». Og blant de mindre rabiate syn-

til motmæle overfor nedsettende karakteristikker, og refor-

tet på nett virker til tider overveldende. Forsøk på å føre

serne lå fokuset stort sett på hvor knekkende likegyldig,

mulere allmennmenneskelige prinsipper for at de skulle

seriøse debatter om fravær av kvinner i musikkbransjen

ravende uinteressant og dermed skrekkelig unødvendig

omfatte dem også.

møtes med flåseri, «ironi» og latterliggjøring. Siden 2004

Dagbladet, 13.07.2004: «– Helt på trynet. Ole Paus ut mot
Røsbak», nyhetssak.

denne informasjonen var. Hvorfor skulle liksom dette

har vi dessuten fått introdusert kjønnsdelte sangbøker,

være interessant?

Men hvor står vi nå?

eggekartonger og legoklosser til barna. Vi har fått en reg-

Dagbladet, 11.07.2004: «Er’e så nøye, ‘a?», nyhetssak.

Det lurte de altså på, denne store skaren av Prøysen-lesere

Nå har det gått ti år siden disse parallelle ordskiftene. Vi

fedre. Og listen fortsetter. Ti år er ikke spesielt lang tid, og

som, må man kunne anta, tidligere hadde både lest og

skriver 2014. Og vi snakker fortsatt mye om kjønn og sek-

er det noe tilbakeblikket på disse to debattene fra 2004 kan

verdsatt biografisk informasjon om dikterens kjærlighet-

sualitet.

lære oss, er det dette: Vi skal ikke tro vi har kommet lenger

sliv, familie, identitet, husmannsoppvekst og stadige

jering som går inn for å innskrenke fedres rett til å være

enn vi har. Begge debattene understreket så ettertrykkelig,

følelse av utenforskap og annerledeshet både i hedmarks-

Alf Prøysens 100-årsjubileum feires med arrangement-

hver på sin måte, hvor mye som gjensto og hvor lang vei

bygda og som kunstner. Akkurat dette, derimot, var det

er hele året. Det blir riktignok ikke ramaskrik av at både

vi fortsatt hadde å gå i kjønnsdebatter mange trodde vi var

altså forferdelig viktig å erklære irrelevansen av. «Hvorfor

Gaysir og Blikk er blant de mange mediene som gjør ære

ferdig med.

bry seg? Er’e så nøye ’a?» , som Prøysens gode venn og

på dikteren i forbindelse med begivenheten, og Ove Røs-

åndsfrende Alf Cranner sa. Cranner kunne for øvrig bek-

bak forteller at han jobber med en ny og utvidet biografi

Så joda. Vi skal fortsatt snakke om kjønn og seksualitet.

refte overfor Dagbladet at avsløringene stemte, og ga i

om Prøysen der han vil unnlate å forbigå dette aspektet.

Både i det kjønnsmasende tidsskriftet som oppsto i skyg-

samme slengen en fin og sympatisk analyse av hvordan

Likevel: Det har ikke akkurat skjedd noe oppgjør i likes-

gen av disse debattene i 2004 – og som har levd og vokst

Morgenbladet, 28.11.2003: «Feminisering eller idiotisering?»,
bokanmeldelse av Kåre Lunden.
Aftenposten, 07.01.2004: «Feministisk wonderboy», kronikk
av Nils Rune Langeland.
Morgenbladet, 12.12.2003, «Kvoterte kvalifikasjonar»,
debattinnlegg av Kåre Lunden.
Dagbladet, 10.07.2004: «En annerledes Alf Prøysen», kronikk
av Ove Røsbak.

Dagbladet 17.07.2004: «Ja, det er nøye», debattinnlegg av
Børge Skråmestø.
Dagbladet, 20.07.2004: «Med Prøysen som speil», kronikk av
Knut Olav Åmås.
Dagbladet, 21.07.2004: «Uspiselig om Prøysen»,
debattinnlegg Harald Bjarkøy.
Klassekampen, 24.07.2013: «Ole Paus: Legning er fullstendig
uinteressant», nyhetssak.
Verdens Gang, 19.06.2014: «Nå er hun blitt Homo-Solveig»,
nyhetssak.
Blikk.no, 24.07.2014: «Fortsatt utsatt for ’ren fortielse’»,
nyhetssak.
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Kvalitetstyranniet
Hvis kvalitetsdebatten kun
skal dreie seg om personlig
smak, så kan jeg bidra med
å mene at mange gutteband
er så dårlige at de aldri burde
stått på ei scene.

Tekst:
Jenny Dellegård fra
klubbkonseptet og
bookingkollektivet FemmeBrutal
Illustrasjon:
Ida Lórien Ringdal Andreassen

D

et er jo ikke sånn vi ønsker å snakke om kvalitet, men det er dessverre der en
del av debatten om likestilling i musikkbransjen stopper opp. Som leser vil en,
liggende i hengekøyen eller sofaen med ei bok, stille seg spørsmålet: hvem er

forfatteren? Er personen ung eller gammel? Kvinne, mann, eller kanskje ei som ikke definerer seg som noen av delene? Hvilket land kommer forfatteren ifra? Når er boka skrevet?
Hvordan så samfunnet ut da?
Et kunstverk henger på en gallerivegg. Det er en russisk aktivist som har malt det. Se for
deg: vi driter i at kunstneren er en russisk aktivist, vi bare betrakter og analyserer maleriet
etter hvordan det ser ut der det henger. Hva skjer hvis vi ikke tenker på konsept, historie og
på hva vi tror kunstneren ønsker å fortelle? Ethvert kunstinteressert menneske vil tenke at
det er uaktuelt å ikke se på helheten. De fleste vil være enige i at vi må se på helheten for
å maksimere forståelsen og forsterke opplevelsen av kulturen vi tar inn over oss, uansett
om det er litteratur, kunst, film eller musikk.
Ivrige debattanter har gjennom sommeren - i år igjen- snakket om at det er vanskelig
å booke nok kvinner til utesteder og festivaler. Det er de samme gamle gjentakelsene:
«kvinnekvotering» kan gå utover kvaliteten, og det finns jo så få kvinnelige artister. For
hver eneste sommer blir det åpenbart hvor mannsdominert musikkbransjen er. Det er
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Å bruke anmeldernes gode eller dårlige smak som barometer
er en tvilsom metode, så lenge majoriteten av de som
anmelder er menn.

“

Mixteip for
Fett 10 år:

hakk i plata, og det er på tide å slå den av. Slutt. Stopp. Her

kan også se om ei låt er i hitformat, men vi kan ikke forklare

må vi begynne fra begynnelsen med å spørre oss sjøl: hva

hvorfor artister som ikke lager musikk ut fra hitoppskrifta

er kvalitet? Det er på tide at vi feminister tar kontroll over

også topper hitlistene. Vi kan heller ikke måle dominoef-

debattens retning.

fekten, verdien i det som skjer når tusentalls kvinner hører

Sara Parkman, folkemusiker, radiojournalist og aktivist,

Lady Saw synge om spontanabort og føler: jeg er ikke ale-

har lagd ei liste som forteller hvorfor feminismen virke-

ne. Jeg vil tro at det er et slags konsensus rundt at musikk

lig trengs i musikkbransjen. Lista er publisert på bloggen

som berører, og får en til å føle noe sterkt, er god. Men alt

Equalizer.se. Der sier hun at «patriarkatet fant på ordet

berører jo ikke alle. Er det kun når menn får gåsehud at

kvalitet, og det er et drittord som splitter for å herske».

musikken skal anses for å være god nok? «When a man

Hun sier også at «jeg ønsker ikke bare en jevn kjønnsba-

gives his opinion, he’s a man. When a woman gives her

lanse. Jeg vil ha radikal forandring i struktur, i musikken, i

opinion, she’s a bitch», som skuespiller Bette Davis sa.

samtalen og i bransjen». Hvilke termer ønsker vi egentlig å

Musikken som uttrykksform har blitt behandlet som

bruke når vi snakker om viktigheten av en likestilt musikk-

junk food i debatten. Som om det ikke har noe å si, hvem

bransje og et likestilt samfunn? Hva er verdifullt for oss,

som står der på scena og fremfører en livshistorie, en låt

og kan og bør kvalitet på musikk måles?

om kjærlighet eller et politisk statement. Hvem synger det-

Ifølge Store Norske Leksikon er kvalitet «tings måte å

te for oss? Hva sier det om samtida, fortida og framtida?

være på, beskaffenhet; spesifikk karakter (om sanseinn-

Er det ikke kvalitet, at så mange forskjellige stemmer som

trykk).» Forklaringen lyder som følger: Enkelt sagt er kva-

mulig får en plass i musikkhistorien? Er det ikke kvalitet at

litet evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav

kulturen i samfunnet vi lever i blir vist fram og dokumen-

og forventninger. Oversetter vi dette til musikkfeltet, så er

tert av folk fra forskjellige klasser, etnisiteter og kjønn? Det

altså «kvalitet» musikkens evne til å tilfredsstille lytterens

er på sin plass at vi analyserer og behandler musikk seri-

krav og forventninger. I denne definisjonen ligger en viktig

øst, slik vi gjør med litteratur, film og kunst. By the way,

anerkjennelse: Kvalitetsdommen vil avhenge av ens for-

alle veit jo at kvantitet og kvalitet uansett ikke går hånd i

ventninger. Forventer man ikke engang en kvinnelig artist,

hånd. Less is more, guttaboys

vil den kvinnelige artisten godt mulig ha tapt smakskampen uavhengig av hennes «beskaffenhet».
Å bruke anmeldernes smak som barometer er en tvilsom metode, så lenge majoriteten av de som anmelder
er menn. Og hvis vi skal bruke målbare kvalitetsbegreper
i New Public Management-stil, så er vi ute på glattisen. Vi
kan måle om noen er teknisk flink til å spille gitar, men vi
kan ikke måle hvordan musikken berører i hjerte og sjel. Vi

.

Patriarkatet fant på ordet kvalitet,
og det er et drittord som splitter
for å herske.

“

La Laguna 12 av DJ Puffin
»»

Alessi Brothers

»»

Seabird

»»

Little Dragon

Patriarchy Over And Out

»»

Feather

»»

Robyn og Röysopp

Nordpolen

»»

The Knife

»»

Planning to Rock
Let´s talk about Gender Baby

Cleo & Kristin Amparo
Gå på Salong

»»

Shaking The Habitual

»»

Midnight Magic
Drop Me A Line - Original

När mitt blod pumpar i dej

»»

French Horn Rebellion
Girls (feat. JD Samson and Fat Tony)

Monument

»»

Planning To Rock

Anne Linnet
Glor På Vinduer

»»

Kate Bush
Running Up That Hill
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En
fe m i n i s ti s k
d a n n e l s e s r ei s e

Professor Alison Jaggar er uenig med dem som
ser feminisme som et personlig livsstilvalg. Hun
mener feminisme handler om å være dedikert til
kjønnsrettferdighet.

Tekst:
Tiril Mår Johansen og Eivor

B

ritisk-amerikanske Alison Jaggar var med i kvinnerettsbevegelsen den gang da de bare kalte seg

Elisabeth Daae Mæland,

selv «women’s libbers» og omtalte høyhælte sko

redaksjonsmedlemmer i Fett

som «victim shoes» – et tegn på at kvinnen var et offer for
patriarkatet. I dag er hun professor i filosofi ved University
of Colorado, Boulder, USA, og en anerkjent akademiker.
Som forsknings-koordinator tilknyttet Center for the Study
of Mind in Nature ved Universitetet i Oslo, tilbringer hun
litt tid i Oslo hvert år.

Ikke ikke-feminisme
Før vi rekker å sette oss ned, spør Jagger oss hva som er
politikken til tidsskriftet Fett. Er vi liberalfeminister, radikalfeminister, eller sosialistiske feminister? Når vi svarer at vi
gjør mange forskjellige ting, og at Fett er et bredt initiativ
som forsøker å inkorporere mange ulike perspektiver, nikker Alison anerkjennende.
− That’s good, sier hun.
− Marginaliserte grupper står ofte i fare for å henfalle til
sekterisme. Det kan skje både religiøse eller politiske grupper. Folk sier ting som «det der er ikke virkelig kristent»;
«det der er ikke ekte Islam»; «det der er ikke feministisk»
og så videre. Slike utsagn gjør debatten endimensjonal og
fiendtlig. Derfor tror jeg det er viktig å ha en inkluderende
definisjon av feminisme. Slik jeg ser det er feminisme det
å være dedikert til kjønnsrettferdighet, og så lar jeg det
være med det.
Noen ganger er det selvfølgelig vanskelig å akseptere andres definisjon av feminisme, når den skiller seg slik fra
ens egen?
– De har bare en annen feminisme. Men det er ikke ikke-feminisme.
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Prostitusjon som reelt livsvalg

Systemer og strukturer

Hva tenker du om personlig ansvar for å heve seg selv ut

Personlig ansvar er viktig, særlig i vår individualistiske kul-

av fattigdom, og hvordan vi idealiserer dette i vesten?

tur. Men også sterke og privilegerte individer tar sine valg
innenfor bestemte kulturelle og politiske rammer, mener

− Noen få individer kan av og til vise seg å være unntaket

Jaggar.

som bekrefter regelen, men politiske filosofer er nødt til å
se på strukturene rundt privilegier versus ugunstige for-

− Av og til vil det dukke opp noen privilegerte kvinner som

hold, de må se det store bildet.

innser at det finnes strukturer de ikke kan kontrollere. Ta
Anne-Marie Slaughter for eksempel – hun hadde gått på

Tror du dette kan innvirke annerledes på kvinners liv enn

Princeton, hun er en del av Obama-administrasjonen, hun

menns?

har en skikkelig «Mr. Likestillingsmann» − men hun har
fremdeles problemer knyttet til det å kombinere det å ha

Å se sammenheng
I slutten av mars ga Jaggar ut en boken Gender and global justice om global og transnasjonal rettferdighet. I
motsetning til det som er normalen innen vestlig politisk
filosofi, har Jaggar et sterkt fokus på kjønn. Hun vil gå i en
annen retning enn de mange teoretikerne som reduserer

Feminisme handler ikke om
hvorvidt du bruker sminke,
går med høye hæler, hva du
spiser eller om du tjenestegjør
i militæret. Feminisme handler
om å endre systemer.

kvinnespørsmål til spørsmål om prostitusjon og kvinnelig
omskjæring. For det er, ifølge Jaggar, mye mer komplisert
enn som så.
Hva mener du med det?

“

Hvorfor en bok om global rettferdighet og politisk filosofi?

− Når jeg underviser, hender det at jeg har studenter, gjer-

en karriere med god barneoppdragelse! Det hun står over-

ne hvite middelklassestudenter, som enten driver med

for, er noe systematisk. Så har du jo også hun der Lean

sexarbeid eller selger telefonsex. Så kan vi spørre: Hvorfor

In-dama. Hva er det hun heter igjen?

har de valgt dette? Jo, fordi sexarbeid fremstår som den
beste måten å betale for seg på. Men det man må fokusere

Jaggar har navnet på tungen. Hun mener Sheryl Sand-

på, er ikke om de er gode eller dårlig mennesker fordi de

berg, som i likhet med Anne- Marie Slaughter har vært en

har tatt de valgene de har tatt − men hvorfor de tatt de

tydelig stemme i den amerikanske debatten om karriere-

valgene. Hvilke strukturer er til stede og får sexarbeid til å

kvinner. Mens Slaughter først og fremst har fokusert på

fremstå som en god inntektskilde for universitetsstuden-

utfordringene i å kombinere jobb og familie som hindrer

ter?

kvinner i å nå toppen, legger Sandberg ansvaret på hver
enkelt kvinne og ber dem lene seg inn når avgjørelsene

Jeg la merke til at du brukte ordet «sexarbeid» i stedet for

tas.

prostitusjon. Er det en bestemt grunn til at du gjør det?
− Det er en veldig populær å argumentere slik Sandberg
−For å gi en slags verdighet til det. Jeg tror det er det ordet

gjør, men hvorfor skal kvinner behøve å jobbe hardere

− Kvinner som er i samme situasjon når det kommer til

sexarbeidere selv vil bruke. Debatten om salg av sex kan

uansett? Der har du hele den selvhjelpsreglen: kvinner må

– For lenge siden var jeg en av dem som introduserte femi-

nasjonalitet, alder, sosial status, klasse og religion, vil

ofte bli polarisert. Den ene siden sier «å, disse stakkars

prøve hardere, de må lene seg inn, og bare de gjør det,

nistiske og kjønnsrelaterte temaer til mainstream filosofi.

ha det verre enn menn som er i samme situasjon. Det

kvinnene som blir utsatt for menneskehandling er bare

kan de bli sjef av Google eller Facebook eller hva det nå

Nå er feministisk filosofi blitt et stort felt, selv om det på

er et globalt, femininisert proletariat, som opererer i ek-

passive ofre for disse rovdyraktige mennene. Vi må kjøpe

enn er Sheryl Sandberg er sjef for. Men det er ikke det

mange måter fortsatt er marginalisert. Det er en hel indus-

sport-behandlende soner der de gjør en viss type arbeid,

dem ut av sex-slaveriet og redde dem». De andre ekstre-

politisk filosofi handler om. Politisk filosofi handler om

tri med politiske filosofer som jobber med global rettfer-

som elektronisk monteringsarbeid, tekstilarbeid, eller

mistene sier «her er de, entreprenører, de har frihet og rett

systemer og strukturer.

dighet. I bøkene deres kan man se at kjønn ganske enkelt

sex-arbeid. Hvis du overser det faktum at det er en kjønnet

til å gjøre hva de vil med sin egen kropp». Begge disse

er fraværende, eller avgrenset til et lite kapittel helt for seg

klassestruktur, så kommer du heller ikke til å forstå situa-

posisjonene blir for ensidige.

Feminisme er først og fremst et spørsmål om strukturer?

selv, bakerst i boken. I den nye boken min skiller jeg ikke

sjonen eller vite hvordan du best skal forholde deg til den.
Så hvordan ville du analysert salg av sex?

− For meg er ikke feminisme en personlig livsstil. Femi-

kvinners problemer fra andre problemer. Den handler ikke
bare om menneskehandel eller omskjæring av kvinner,

− Tenker du at en teori som ignorerer kjønnsperspektivet,

men den ser på klasseformasjon, skattenivå, migrasjon og

er en dårlig teori?

mental helse. Boken ønsker å vise at problemene som glo-

nisme handler ikke om hvorvidt du bruker sminke, går
− Det er viktig å se på hva det er med vår politiske og kultu-

med høye hæler, hva du spiser eller om du tjenestegjør

relle økonomi som får det maskuline kjønn til å ville kjøpe

i militæret. Feminisme handler om å endre systemer og

bale rettferdighetsteoretikere forsøker å løse, i realiteten

Den vil sannsynligvis være ufullstendig. Og hvis den er

sex. Feministiske politiske filosofer er nødt til å se det sto-

kjønnede strukturer som bygger opp under ulikhet og

er kjønnsproblemer. For å forstå strukturene i den virke-

ufullstendig på flere områder, står den i fare for å behand-

re bildet, og se alle de mangfoldige faktorene som spiller

urettferdighet – det er ikke et personlig livsstils-valg. Disse

lige verden må man se på måten kjønn er strukturert på.

le det maskuline perspektivet som normen. Det kvinnelige

inn − ikke stanse ved enkle forklaringer som den biologis-

strukturelle endringene kan også endre de personlige val-

Klasse og rase er blant andre faktorer som påvirker kjønn.

kommer som et tillegg.

ke «gutter er gutter».

gene mennesker tar

.
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Fotballekspert
og

feministisk filosof
Når han ikke analyserer
fotballkamper for NRK, sysler den
tidligere fotballspilleren Dan Eggen
med feministisk etikk ved UiO.

D

an Eggen var en gang i tiden en av få norske fotballspillere som kunne gli inn i

Tekst:

publikumsmengden på Roskildefestivalen. Det var snarere på fotballbanen han

Ellen Sandum,

skilte seg ut, som en av bare seks norske spillere gjennom tidene som spilte på

landslaget selv om han aldri hadde spilt i norsk toppserie. Da Norge slo Brasil 2-1, den
dagen selv folk som ikke interesserer seg for fotball fikk førstehånds erfaring i hva fotballglede kan være, var han på banen hele kampen. Etter at han i 2004 la opp som fotballspiller, var det helt naturlig for den musikkinteresserte Eggen å bli manager for det norske
metal-bandet El Caco. I dag forbinder mange navnet hans med fotballkommentering og
skarpe analyser i VM-kampenes pauser. Men alt dette til side. Nå skal det altså handle om
feministisk etikk og Dan Eggens ferske masteroppgave Økofeminisme og antroposentrisme-dikotomien, hvor han argumenteer for mindre kategorisk tenkning, og mer vektlegging av omsorg, omtanke, ansvar og relasjonelle verdier i miljøetikken. Det har ikke vært
en helt forutsigbar karrierevei, men omstendighetene førte ham til Blindern. Der fikk han
spesiell interesse for de to fagene miljøfilosofi og feministisk etikk.
Feministisk etikk må inn i miljøtenkinga, slår Eggen fast. – Ekstremliberalismen vi ser bre
om seg, er ikke er forenlig med bærekraftig utvikling, mener han.
– Det ansvaret må vi ta innover oss.

redaksjonsmedlem i Fett.
Foto:
Erlend Aas, NTB Scanpix
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Dominante maktforhold
– Den sosiale økofeministiske retningen jeg trekker på, er
bygget opp om bekjempelsen av dominante maktforhold,

Visse ting er gitt høyere
status og høyere prioritet
enn andre, og de som
er høyest prioritert, har
maskuline særtrekk, mens
de som er gitt lavere verdi
er feminine.

Fakta

»»

Dan Eggen er tidligere fotballproff og landslagsspiller.

“

Har etter at han la opp i 2004 blant annet vært

forklarer Eggen.

manager for det norske bandet El Caco, tatt
Han mener bevissthet rundt dette kan bidra med viktige

bachelorgrad i samfunnsøkonomi og mastergrad i

aspekter som mangler i miljødebatten nå.
– Historisk maskulin dominans over kvinnen kan sees som

filosofi med Tove Pettersen som veileder.

»»

en parallell til menneskelig dominans over naturen, i form

Kommenterte fotball-VM 2014 for NRK og jobber for
Norges Fotballforbund.

av at det er de samme underliggende strukturene som
gjør seg gjeldende på begge områder, mener han.

Mennesket i sentrum

I det daglige er det kanskje ikke dette perspektivet som
faller oss først inn når vi tenker miljøspørsmål. Vi snakker

Eggen viser til FNs tusenårsmål, hvor det nå er globalt

om bærekraftig utvikling, stemmer grønt, kildesorterer,

forankret at vi skal ta vare på naturen. Målene tar utgangs-

handler naturlig, økologisk og lokalt, velger parabenfritt,

punkt i at det er fremtidige generasjoner som skal tilgode-

skyr palmeolje, og sparer til Tesla. Men hvordan forholder

ses og at det er deres ressursgrunnlag som skal bevares.

vi mennesker oss til en klode i krise?

Han problematiserer at det er menneskelig nytteverdi som
står i fokus.

– Et poeng jeg vil vise, er at økofeminismen tar utgangs– Det impliserer at overfor ikke-menneskelige individer har

punkt i at dominante maktforhold som gjelder på mellommenneskelig nivå, kan sammenlignes med det do-

kan være kvinne-mann, natur-kultur, frihet-nødvendighet,

– Jeg mener med bakgrunn i feministisk etikk at det er lite

vi ikke noe egentlig ansvar eller forpliktelser så lenge de

minante maktforhold vi har mellom menneskehet og

følelser-fornuft. Tradisjonelt har det vært et skille mellom

legitimt å skille skarpt mellom vern av naturen som enten

ikke anses som avgjørende for menneskelig overlevelse,

ikke-menneskelig natur.

maskuline og feminine verdier eller egenskaper.

egoistisk eller altruistisk motivert, sier Eggen. – Det er fe-

forklarer han.

ministisk etikk i et nøtteskall å gi litt blaffen i den kategori– Jeg mener ikke at man skal sammenligne kvinne og na-

– Visse ting er gitt høyere status og høyere prioritet enn

tur eller mann og menneskehet, det er ikke det man er ute

andre, og de som er høyest prioritert, har maskuline sær-

etter. Men likhetstrekkene i forholdet er der, og det er noen

trekk, mens de som er gitt lavere verdi er feminine. Det er

sammenlignbare kjennetegn jeg mener er relevant.

ikke vanskelig å finne mange eksempler på det, verken på

seringen – for det er ikke det mest relevante.

– Hvis vi klarer å finne effektive løsninger for eksempel
innen kommersielt landbruk og oppdrett som gir oss den

– Men hva er relevant?

avkastningen vi trenger, så kan det satt på spissen være
det samme med hensyn til velferden, respekten og an-

mann-kvinne-siden eller på menneske-ikke-menneskelig

– Jeg ønsker å påpeke at mange gode miljøteoretikere ikke

svaret jeg mener vi har, også overfor ikke-menneskelige

De viktige relasjonene

natur-siden.

tar innover seg det relasjonelle aspektet. Der kan feminis-

individer. Dette mener jeg det er grunn til å sette spørs-

tisk etikk, eller mer konkret økofeminisme, ha noe å bidra

målstegn ved.

Eggen har tatt for seg en rekke miljøfilosofiske bidrag i

– Sosial økofeminisme mener at den dominansen er kul-

oppgaven sin.

turelt avledet. Mann og kvinne har i stor grad blitt sett på

– De gode, tradisjonelle miljøetiske bidragene som går ut-

med i hvordan vi tenker om miljø.
I tråd med økofeminismen konkluderer ikke Eggen katego-

og blitt behandlet forskjellig, fordi kulturen har lagt føring

Det dreier seg altså å bevege seg vekk fra motsetnings-

for det.

forholdene, og mot en tenkning hvor de ulike aspektene

risk. Men én ting er han sikker på:

står i relasjon til hverandre. Feminint og maskulint, natur

–Vi trenger en holdningsendring, vi må sette andre ver-

mellomledd, og det er der feministisk etikk kommer inn.

En viktig del av Eggens oppgave handler om et skille som

og kultur, menneskelig og ikke-menneskelig natur. Alle

dier enn de vi har i fokus. Det med positiv frihet må gå

Det relasjonelle aspektet og det anti-dikotomiske.

er etablert i miljøetikken, og som går ut på årsaker til å

situert i relasjon til hverandre som likeverdige parter og

innunder en paraply som kommer helheten til gode. Det

over kun menneskelige interesser, syntes jeg mangler et

frede naturen eller gi den verdi: Er det basert på mennes-

gjensidig viktige bestanddeler av en helhetlig tenkning. Et

er ikke farlig med litt begrensning av individuell frihet hvor

Dikotomi betyr noe som er delt i to, og at de to delene

kesentrerte grunner, eller er det basert på verdien av dyre-

relasjonelt forhold forutsetter at partene innretter seg etter

alt kan settes en pris på – det må ligge føringer utover det,

står, eller blir satt, i motsetning til hverandre. Eksempler

og planteindivider, arter og økosystemer i seg selv?

hverandre, og det er ikke kompatibelt med dominans.

avslutter Eggen

.

30

31

Fett #3
2014

–Eg(o) treng ikkje feminisme!

Dersom du er ein av desse (i følgje Women Against Femi-

Og ja, ein av dei som ikkje treng feminisme (av kvinnene,

nism veldig sjeldne) feministane med humor, kan vi anbe-

ikkje kattane) seier det er fordi «ikkje alle menn valdtek».

fale den artige lille motreaksjonen Kattar mot feminisme,

Då er vi over på eit anna og minst like logikk-elskande so-

eller «Confused cats against feminism».

siale media-fenomen. #Notallmen er ein emneknagg som
blei flittig brukt etter skyteepisoda i California i mai, der

Vi har saumfart #SoMe for å
gje DEG nokre av trendane som
no truleg ikkje lengre er trendy.

22-åringen Elliot Rodger gjekk på drapstokt før han tok
sitt eige liv. På førehand hadde han spelt inn ein video,
og i den presenterer han sitt anti-feministiske manifest,
og minner for så vidt om ein annan like moralsk forkvakla
anti-feministisk manifestforfattar. Men ikkje alle menn ville
blitt massemordarar då, sjølvsagt! Kvifor seier eg det? For-

Tekst:

di det for mange sarte mannesjeler der ute er nødvendig

Susanne Egseth

med ei «ikkje alle menn er slik»-setning for at det ikkje skal

Foto:

verke som at ein meiner, vel, at alle menn er potensielle

Internett

valdtektsmenn eller massemordarar. Men for all del. Det
er ikkje alle menn som meiner at ein alltid må understreke

E

i flodbølgje av antifeminisme skyller stadig over

at det ikkje gjeld alle menn!

oss via internett, og den tek mange former. I ei

Eit vidare forsøk på å sette lys på fenomenet har vi fått i

gruppe på Facebook, vår tids demonstrasjon-

emneknaggen #yesallwomen, ein ironisk reaksjon på #no-

sarena, har til eksempel ein gjeng unge amerikanske kvin-

tallmen som spelar på same fordommane andre vegen

ner gått til digital aksjon fordi dei vil kome feminismen til

rundt. Moralen frå #yesallwomen er at sjølv om ikke alle

livs. Dei synest rett og slett ikkje at feminismen er noko for

menn diskriminerer kvinner, så erfarer alle kvinner ulike

dei, og er derfor imot den. Under emneknaggen #Wome-

formar for kvinnediskriminering i løpet av livet. Og om ein

nAgainstFeminism demonstrere dei i sosiale media, også

overfører nettopp den logikken til Women Against Femi-

kjent som #SoME, med sjølviar og lappar med forklaringar

nism, så blir det klart at emneknaggen eigentlig burde hei-

på kvifor feminisme ikkje er noko for dei.

te: Priviledged women against what they think is feminism
but really is a misconception about what feminism really

.

is. Men det vert kanskje litt for langt for #SoMe? Vi foreslår
at det kan forkortast til #egoism

Sidan det ikkje er slik at feminisme er ein konspirasjon for
å utrydde menn og ta frå kvinner borna deira og viske ut
biologiske forskjellar mellom kjønna og systematisk knuse
sjølvtillita til pene jenter (ja, dette blir påstått på womenagainstfeminism.tumblr.com), kunne det freista å påstå
at det desse kvinnene eigentleg argumenterer mot, ikkje
eigentleg har noko med feminisme å gjere. Men mellom dumskapen, generaliseringa og uvitenheita er det
sjølvsagt nokre gode poeng inni der – eller, rettare sagt,
det hadde vore gode poeng dersom ein bytta ut «eg treng
ikkje feminisme fordi» med «eg er takknemleg overfor
feminismen fordi».
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Bak kruttrøyk
og kanoner
I

min ungdomsskoletid sent på 1970-tallet var historiefagboka full av store menn: konger, krigere
og statsledere. Helt til slutt i siste kapittel var det

to små halvsider som skilte seg ut: Samenes historie og
kvinnesakshistorien. Dessverre kom sommerferien for fort
på historielæreren til at det ble tid til noen gjennomgang.
Vi fikk beskjed om å lese oss opp på egenhånd, og det tok
jeg på alvor. I dag jobber jeg på et museum som på sett og

I år har museene tatt på seg
oppgaven med å fortelle den
offisielle nasjonalhistorien.

vis er en videreføring av denne ene «annerledeshistorien»,

Men hvor ble det av

nemlig Kvinnemuseet. For det er fortsatt slik at kvinnehis-

grunnlovens mødre?

torien vies egne kapitler, egne museumsutstillinger og
egne museer. Spørsmålet er bare om vi lykkes med å integrere dette i den øvrige historien. Svaret som gis i feiringen av 200-årsjubileet for grunnloven, er ikke oppløftende.

Behovet for «kvinnebriller»
Stemmerettsjubileet 2013 var et fantastisk kvinnehistorisk år. Over hele landet lette man

Tekst:

etter – og fant – egne kvinnelige rettighetsforkjempere. I anledning grunnlovsjubileet har

Mona Holm,

de store museene tatt på seg oppgaven å fortelle nasjonens historie, og for mange museer har fokuset vært det enkeltes steds lokale 1814-historie. Finnes det en eidsvollsmann
med tilknytning til regionen? Var prinsen Christian Frederik innom? Har det skjedd viktige
krigshandlinger i nærheten?
Alle museumsansatte vet at det er vårt ansvar å dokumentere og fortelle hele befolkningens historie, og ikke bare den til berømte, hvite mann. Men som en journalist i en lokalavis sa under arbeidet med å lage en liste kalt Distriktets 100 viktigste personer 1814−2014:
«Det er beklageligvis få kvinner på lista, men det er jo sånn det var før». Det er en opplest
og vedtatt sannhet med modifikasjoner.
Av de 1814-utstillingene jeg har sett, sitter jeg igjen med hovedinntrykket av at noe mangler. Jeg synes ikke jeg er blitt godt kjent med 1814-kvinnene. Det mest interessante jeg
har sett er den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen med sine fantastiske iscenesatte tablåer,
under omvisningen. En riktig tydelig og troverdig 1814-kvinne av folket, «kokka», er også
med her.
«Vi har så vanskelig for å få øye på kvinnene i kildene, og vi synes det kan være vrient
å få flettet det lille vi finner inn i det øvrige på en naturlig måte», skrev historiker Liv
Marthinsen i 1985, og det har ikke blitt særlig enklere siden den gang. Kildene er stort sett
de samme, selv om mange er blitt mer tilgjengelige takket være digitalisering. Til tross
for nye hjelpemidler er det øyet som leter, som er det avgjørende. Det at Norge i dag er

Anno museum,
Kvinnemuseet
Foto:
Eidsvoll 1814

33

34

Grunnlovsjubileum

35

Fett #2
#3
2014

Fakta

»»

Kvinnemuseet i Norge åpnet i 1995 og ligger i Kongsvinger.
Med museumsreformen fikk Kvinnemuseet ansvar for
museumsettverket for kvinnehistorie i Norge.
Det finnes per i dag rundt 70 kvinnemuseer i verden. Kvinnemuseet
er medlem av The International Association of Women’s Museums
(IAWM). Mona Holm er nestleder i IAWMs styre.
Siden 2010 er Kvinnemuseet en del av Anno museum (tidligere
Hedmark fylkesmuseum)

Museumspolitikk i Norge

»»

Museenes samfunnsrolle har de siste tiår vært et sentralt begrep i
museumspolitikken. Museene har makt til å definere hvem og hva
som inkluderes som verdifullt og bevaringsverdig, eller ekskluderes
som marginalt og verdiløst. Hovedsignalene fra politiske

Fotograf: Schrøder. Trondheim byarkiv.

myndigheter er at museene må endre seg fra det hegemoniske og
ekskluderende mot det demokratiske og inkluderende.
utpekt til «verdens mest likestilte land», kan nok dessver-

i det gamle samfunn ca. 1500−1850. Publikasjonen er fra

re lede noen til å tro at det ikke er særlig behov for å ta

1985 og gir gode innspill på hvordan kvinner kan finnes i

på «kvinnebrillene» når man arbeider med forskning og

den allerede skrevne historien. Nesten 30 år senere tren-

formidling av historien. Kanskje har også fjorårets gigan-

ger vi fortsatt slike råd. Fløystad framhever bygdebøker

tiske dugnadsinnsats for kvinnehistorie og stemmeretts-

som særlig viktige historiske kilder. Uansett bygdebokfor-

Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500−1850 ble ut-

Først for allting skal du lære

saken ført til at fokuset ikke har vært så sterkt på kvinner i

fatterens kvinnefokus, er det mulig å hente ut informasjon

gitt av Norsk lokalhistorisk institutt i 1985. Det er trolig

dine Nøgler selv at bære

grunnlovsjubileet. I så fall er det en ironisk bieffekt.

ved hjelp av andre kilder. Som eksempel siterer hun fra en

en publikasjon som burde finnes på skrivebordet til

for Kiste Skab og Skrin,

topografisk skildring fra 1809: «Fruentimmernes Arbeide

alle som arbeider med norsk historie før 1850.

tro i Huset skal du og være

Fra en mors mange råd til sin datter i gifteferdig alder:

Hvordan var 1814-kvinnene?

er at røgte Creaturene; de ere behjælpelige ved Markarbei-

saa som fordum gamle Sara

de, for det mæste træske og rense Kornet, forrette Huus-

underdanig Manden din.

Selvsagt vil vi gjerne bli kjent med kvinnene fra mirakelåret

væsenet, saasom Madlavning, brygge og bage, og i den

1814. Hva gjorde de? Hva tenkte de? Og hvilke kilder kan

øvrige Tid spinde, væve, sye og binde eller strikke m.v.».

Du skal holde rent i Huset,

museene bruke for å svare på dette? I boka Opplysnings-

Ifølge Fløystad er det faktisk de gifte kvinnene – den de-

Potter Kander Fad og Kruse

tidens kvinner forteller historiker Elisabeth Aasen at ten-

sidert største gruppen av kvinner – som er blitt mest usyn-

Bordet hvit som Elphenben,

kerne og forfatterne Rousseau og Holberg spilte en stor

liggjort i bygdebøkene. Det er disse det er vanskeligst å få

tingbøker og senere branntakster gir informasjon om inn-

Ovnen skal du altid skrimre

rolle for tidens kvinner. Holberg var veldig progressiv og

tak i kilder om, mens vi finner mest om tjenestejenter, ugif-

bo og hus. Premielister fra landhusholdningsselskapene

saa han skal i Huset glimre

oppfordret til å bryte ut av trange kjønnsrollemønstre.

te mødre, enker og kvinner som «fattiglemmer» (de som

opplyser blant annet om tekstilarbeidet. Folketellinga i

som den var af Marmorsten.

Men Rousseau bød på hard konkurranse: «Med bakgrunn

ble forsørget av forsorgsvesenet). De gifte kvinnene blir

1801 sier lite direkte om det faktiske arbeidet til kvinnene,

i Rousseau kunne man hevde at kvinner ikke burde lære

gjemt bak mennene sine, som står oppført som hovedper-

men forklarer næringstilknytninga til husholdet de var i.

for meget […] ‘Den kvinne er best som man snakker minst

soner, brukere og eiere. Likevel vet vi at bondekona hadde

Tidens overgang til en pengeøkonomi fikk både kvinner

om’ var regelen, også i Norge […]». Likevel var det stort

stor autoritet på gården. Hun var sidestilt med mannen

og menn til å endre sine arbeidsoppgaver. Vanligst var det

altid kan du det formaa

mangfold blant kvinnene, framhever Aasen – men skal vi

som arbeidsleder og arbeidsutøver i bondesamfunnet.

at kvinnene tok over for mennene, men det hendte også

at din Mor og Mormors seder

få øye på det, må vi fjerne oss fra den vante tankegangen

Gifte kvinner på gårder og plasser i det gamle bondesam-

at mennene tok på seg kvinnearbeid når kvinnene skaffet

er ogsaa din egen heder

rundt stereotypier og klasser.

funnet var stort sett alle deltidshusmødre. De delte tida

pengeinntekter. Kvinnene på bygda hadde altså et variert

om du vil mig ret forstaa.

«På mange måtar er det paradoksalt at kvinnene har

si mellom det å skaffe levebrød og arbeid i husholdet. På

arbeidsliv. Selv om det er vanskelig å finne de gifte kvin-

vore så anonyme i lokalhistorisk litteratur. Nettopp i lokal-

bruk med godt med arbeidskraft av tjenestejenter og dø-

nene i kildene, kan vi ikke la det være grunn nok til ikke å

2., 5. og 6. vers av en gammel vise (totalt 14).

samfunnet skulle det vere synleg for alle kva for ein uunn-

tre, ble det gjerne arbeidsdeling slik at gårdkona var min-

fortelle om dem. Det burde ikke være så vanskelig å pre-

Nedskrevet av Strømme Gundersen Skiefstad

væreleg innsats kvinnene har gjort for å halde livet oppe

dre med i gårdsproduksjonen. De vanlige kildetypene kan

sentere en hverdagsskildring fra livet til en 1814-kvinne.

«Den 5te desember 1803».

der», skriver Ingeborg Fløystad i publikasjonen Kvinnekår

«presses» mer for å kaste lys over kvinnearbeidet. Skifte,

Hun finnes i detaljene.

Fra Årbok for Glåmdalen, 1952.

Naar som du skal Mad tilrede
skal du altid Dugen brede,
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Kildekritikk og de stummes leir

husmannskone, en bondekone og en ugift kvinne. Ved å

De skriftlige kildene i lokalhistorien er nærmest utelukkende

samle opplysninger fra ulike kilder kommer kvinnene med

nedskrevet av menn. Fra 1700-tallet finnes mange skil-

i fortellingen, og vi lærer dem å kjenne, påpeker Fløystad.

dringer, og utpå 1800-tallet kommer lensmannsmeldin-

Dette har helt klart overføringsverdi til museene.

gene til amtmennene, medisinalmeldingene og litteratur

Men et enda enklere grep vil gjøre den største forskjel-

om folkelivet. Når man bruker disse som kilder til kvinne-

len, skriver Liv Marthinsen i artikkelen «Kvinnene i den

historien, må man være bevisst på forfatter og tid. Ofte

generelle by- og bygdehistorien» i Kvinnekår-publikasjo-

er det embetsmenn, utlendinger, eller, på 1800-tallet,

nen. Hun mener å ha funnet årsaken til den mangelful-

leger som uttaler seg om «allmuen». På 1800-tallet blir

le behandlingen av kvinner i bygdebøker. Visst er det så

disse kildene imidlertid merkbart mer kritiske i omtalen av

at kildene favoriserer den mannlige bonden og fiskeren i

kvinner. Ideologien om at kvinners oppgave var å ta vare

bygdene, og den mannlige arbeideren og borgeren i by-

på hus og familie farger dem. Men det virkelige livet rundt

ene, forsetter hun. Men som historikere behøver vi ikke

om i landet var annerledes, skiver Fløystad. Kvinnene var

gi oss helt hen til kildene. De kan tynes for opplysninger

i stor grad med på å «skaffe Føde og Klæder til alle Sine».

også om kvinner. Ett av redskapene er problemstillingen,

Publiserte memoarer og dagbøker gir også viktig innsikt

framhever Marthinsen. Med kvinneorienterte problemstil-

i kvinnelivet. I norsk litteratur fra 1800-tallet var det flere

linger følger en kvinnebevisst tolkning av kildene.

Kanskje har fjorårets gigantiske dugnadsinnsats for
kvinnehistorie og stemmerettssaken ført til at fokuset ikke
har vært så sterkt på kvinner i grunnlovsjubileet. I så fall
er det en en ironisk bieffekt.

kvinner som formidlet sin tids historie i slike tekster. Her

I hvilken grad vi kan gi plass til kvinnespørsmål og mak-

får vi et godt bilde av både privatsfæren og det sosiale

te å integrere stoffet, er altså i siste instans avhengig av

liv. Disse kvinnene kom fra embetsstand og borgerskap,

hva slags type bygdebok, museumsutstilling eller histo-

som: «Hva i alle dager stiller dere ut? Gamle utstoppede

de mange 17. mai-festtalene og kransenedleggelsene på

men andre lag av befolkningen er ikke usynlige. Embets-

risk liste i lokalavisa eller lignende vi vil skrive. «Det er

kvinner?» eller «Kvinnemuseum i Norge, likestillingens

krigsheltenes minnesteiner. Vi rakk aldri å komme til av-

mannskoner på landsbygda måtte lære seg gårdsdrift av

opp til oss selv å stille de fruktbare spørsmålene som kan

hjemland, det må da være unødvendig?» Feminisme er

snittet om kvinnehistorien. Invitasjonen til bursdagsfesten

bondekonene og fungerte samtidig som en «Mor», en

utfordre brukte og ubrukte kilder», avslutter Marthinsen.

av mange oppfattet som noe flaut. Vil man opp og fram

i 2014 nådde ikke ut til Grunnlovens mødre

omsorgsperson folk kunne forholde seg til. I Moer Korens

Den tidligere nevnte lokalavisas liste til 1814-jubileet ville

i verden, bør man ikke mase om kvinneandeler og kvote-

dagbøker fra 1808–1815 får vi et interessant innblikk i li-

jo svært enkelt inneholdt flere kvinner ved å endre pro-

ring. Og det er klart: For alle som har arbeidet hardt med

Kilder:
Bjørnskau, Hilde: Fascinert av sterke kvinner, 2010 (Intervju
med Elisabeth Aasen om hennes bok Opplysningtidens kvinner).
http://www.nrk.no/kultur/litteratur/1.7121301

vet i en sosial, barnerik familie, deres omgangsformer og

blemstillingen. Hva definerer dessuten hvilke som er «de

et prosjekt, er det kjedelig å høre at man ikke har gjort en

kvinnefellesskap. Dagboka viser dessuten at Moer Koren

viktigste personene» i et samfunn?

god nok jobb. Det tar lenger tid å lete fram kvinnene fra

var sterkt engasjert i den politiske situasjonen rundt na-

historien, men om vi ikke gjør det, utfører vi heller ikke

.

Kvinnehistorisk motstand?

vårt samfunnsoppdrag.

Danielsen, Hilde, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen:
Norsk likestillingshistorie 1814−2013, Bergen, 2013

fortidens kvinner. Dette er noe Camilla Collett hevdet al-

Det er fortsatt i dag misforhold innen kulturlivet og medi-

lerede i 1877 i Fra de stummes leir. Hun mente det var

ene når det gjelder likestilling mellom kjønnene i Norge.

Gufs fra 1970-tallets skolebok

viktig siden kvinner i hennes samtid ikke ble nevnt i kul-

Dette er det ofte upopulært å ta opp offentlig – man skal jo

I min egen avdeling i Anno museum ved Kongsvinger mu-

Hegtun, Halvor: «Hun som teller. Noen må si i fra om
mannfolkdominansen på konsertene og festivalene»,
A-magasinet, 11.06.2014

turhistoriske og litteraturhistoriske verk: «Ja, hvor skulde

ikke syte og klage. Det gjøres likevel heldigvis med jevne

seum, som er Kvinnemuseets nye storebror, satte vi oss

vi ellers faa noget at vide om os, naar det ikke var i Roma-

mellomrom. I sommer har vi blant annet hatt en kronikk

fore å lage hverdagslivets utstilling fra 1814. Krigen med

nen?» Selv om romaner naturligvis ikke kan betraktes som

i Aftenposten av Karin Hindsbo, direktør for KODE, Kun-

svenskene i vårt lokalmiljø skulle være bakteppe for van-

konkret historisk kildemateriale, skriver Elisabeth Aasen i

stmuseene i Bergen, som gir avisa strykkarakter grunnet

lige menneskers liv. Det var ikke lett. Heller ikke vi med

boka 1800-tallets kvinner. På vei til stemmerett, skildrin-

dens klare overvekt av saker av og om menn. A-magasi-

vår lange erfaring med arbeid på Kvinnemuseet lyktes helt

gen av fiktive personers tilværelse kan fungere som bak-

net hadde i juli måned en reportasje om musikkredaktøren

– og kvinnene er unektelig mindre synlige enn mennene.

teppe for ulike sosiale miljøer og gi bakgrunn for kvinners

i NATT&DAG, Malin Kulseth, som gjennom prosjektet

På vår lokale kjendisvegg anno 1814 ble kvinnene faktisk

holdninger og oppfatninger.

Kompetanseformidlingen har begynt å telle hvor mange

fullstendig borte. Her er bare store menn nevnt. Løsningen

kvinner og menn som deltar på forskjellige arrangementer

ble å skrive en tekst om at kvinnene i perioden hadde få

Rekonstruksjon av kvinneliv

– for: «Noen må si ifra om mannfolkdominansen på kon-

rettigheter og er nevnt i få kilder. Imidlertid har utstillingen

sertene og festivalene.» Det er nok ikke veldig galt å tippe

vakt stor lykke lokalt. På åpningen var det fullsatt, og en

Ingeborg Fløystad foreslår en metode for hvordan

at mange av de samme mekanismene er til stede også i

anerkjent akademiker uttalte begeistret: «Nå har også dere

lokalhistorikere kan presentere stoff om kvinners virke i

våre museer. Jeg tror vi har behov for telling og forskning

endelig fått et ordentlig museum!» Det er uvisst hva han

bygdebøker uten at det blir for tidkrevende. Hun mener

på kjønnsbalansen også på norske museumsutstillinger.

la i dette, men én ting er i hvert fall sikkert: Han syntes ikke

poleonskrigene og grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll.
Også romaner kan benyttes som kilde til kunnskap om

at man ved å fokusere på en husstand som et arbeidslag

Bare det faktum at vi har et kvinnemuseum skaper re-

vil få et bredere og sannere bilde, og at kjønn, alder og

aksjoner. Mange er glade og takknemlige for at vi er til,

Konklusjonen er nok at det ser ut som om det ble med

sivilstand kommer med. Dette kan konkretiseres ved å

men ikke alle skjønner poenget. Det er ikke få ganger vi

museene i 1814-jubileet som med historietimene på

presentere livshistorier til enkeltkvinner, for eksempel en

må begrunne vår eksistens. Ikke sjelden hører vi utsagn

1970-tallets ungdomsskole. Det ble litt for hektisk med

det vi har gjort på Kvinnemuseet kvalifiserer.

Hindsbo, Karin: «Aftenposten stryker i likestilling» (kronikk),
Aftenposten, 13.06.2014
Holmesland, Hilde: Museenes samfunnsrolle (notat),
Museumsseksjonen, Kulturrådet, 2013
Lindbæk, Sofie Aubert (red.)/Koren, Christiane: Moer Korens
Dagbøger, Bind I (1808−1810) og Bind II (1813−1815),
Kristiania 1915
Tranberg, Anna og Harald Winge (red.): Kvinnekår i det
gamle samfunn ca. 1500−1850, Norsk lokalhistorisk institutt,
Oslo, 1985
Wollstonecraft, Mary: Min nordiske reise. Beretninger fra
et opphold i Sverige, Norge og Danmark i 1795, Oslo, 1976
Aasen, Elisabeth: Opplysningstidens kvinner: «Lad dem
studere, lad dem regiere», Oslo, Pax, 2010.
Aasen, Elisabeth: 1800-tallets kvinner. På vei til stemmerett,
Oslo, Pax, 2013.
Kulturpolitikk fram mot 2014, Stortingsmelding nr. 48
(2002−2003)
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Et rom til å
definere seg selv
I en kultur med trange forståelsesrammer
for kjønn gjør Internett det mulig for unge
transpersoner å ta tilbake definisjonsmakten av
seg selv. Men nettbaserte fristeder er ikke nok.

Tekst:
Christine Henriksen er cand.
psychol. Hun har nylig levert
inn hovedoppgaven Hva kan
blogger lære psykologer om
kjønnsidentitetstematikk? En
kvalitativ Internettstudie, som ble
veiledet av professor Katrina Roen

D

e fleste som passer inn under de gjengse oppfatningene om kjønn og kjønnsuttrykk, merker lite til
hvor strenge kjønnsnormene i samfunnet vårt er.

Noe jeg selv har fått erfare i flere toalettkøer, er at kort hår
og dressjakke kan få folk til å spørre om jeg har gått feil.
«Hva er du, egentlig?», har jeg også fått høre. Ofte har jeg
hatt lyst til å svare at jeg er en korthåret dame i dress som

ved Psykologisk institutt i Oslo

irriterer meg over at min framtoning får folk til å sperre

Illustrasjon:

opp øynene. Men nok om meg, dette er større enn som så.

Ragnhild Heggem Fagerheim
rfagerheim.tumblr.com

Stort behov for kunnskap
Tokjønnsmodellen er et sentralt organiserende prinsipp
i samfunnet, der du i følge personnummeret ditt er hun

Hva betyr trans?

»»

Mennesker med kjønnsidentitetstematikk har alle
til felles at deres opplevde kjønnsidentitet ikke
samsvarer med kjønnet de ble tillagt ved fødselen.

»»
»»

»»

eller han. Hvis du må fylle ut et skjema på et offentlig
kontor, finnes ingen alternativer til mann og kvinne. Slik
er det også i mye forskning, der store studier går glipp
av transerfaringer i mangel på en egnet boks å krysse av
for kjønn i. Verken i psykologien eller de andre helsevitenskapene har kjønnsidentitetstematikk hatt høy prioritet,

Denne gruppen benytter en rekke ulike begreper for

og spesielt unge transpersoner utgjør en gruppe som det

å beskrive seg selv og sin identitet.

har vært skrevet lite om i forskningsverdenen. Når stadig
flere studier viser klare forbindelser mellom transungdom

Noen av de vanligste er trans, trans* eller

og selvskading, suicidalitet og mobbing, blir det tydelig

transperson som ofte brukes som paraplybetegnelse

at det haster med å få mer kunnskap om emnet. Videre

for gruppen som helhet.

anslår organisasjonen Transgender Violence Tracking Por-

Det som er felles for denne gruppen, er

tal

at transpersoner har 400 ganger så høy risiko for

å utsettes for vold og drap enn befolkningen for øvrig1 .

kjønnsidentitet som ikke samsvarer med

Bare mellom januar og april i år ble det rapportert 102 drap

tokjønnsmodellen eller medfødt kjønn slik det

på transpersoner, og mørketallene er store.

defineres ut fra samfunnets normer.
1 Se http://www.transviolencetracker.org
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Selvforståelse og fellesskap
Transungdom er blitt omtalt som en usynlig gruppe i
samfunnet, og en viktig grunn til dette er at mange unge
ikke er åpne om sin kjønnsidentitet. På Internett stiller det
seg annerledes. Der tilbys unge transpersoner en helt annen tilstedeværelse og et rom de selv kan definere. Selv
om det ikke foreligger sikre tall, er det tydelig at unge
transpersoners bruk av eksempelvis blogger, videodagbøker, Instagram og tumblr er omfattende og spenner seg

Det å utfordre samfunnets trange
normer for kjønn og kjønnsuttrykk
er forbundet med dårligere
allmennhelse og lavere livskvalitet
enn hos den øvrige befolkningen.

“

over flere land. Noen vil gå så langt som å si at transgen-

sidentiteten sin tatt på alvor av verken familie, venner eller

derbevegelsen ikke kunne oppstått utenfor det virtuelle

utdanningsinstitusjoner. En av bloggerne i materialet så

rom. Det man kan slå fast, er at Internetts utbredelse har

seg nødt til å trekke seg fra favorittvalgfaget sitt på sko-

ført til at unge transpersoner nå lettere kan få kontakt med

len fordi læreren «av juridiske grunner» insisterte på å

andre i samme situasjon.

kalle ham ved jentenavn. Når autoriteter tillater seg slike

Fra et psykologisk ståsted har den personlige bloggen

utsagn for fulle klasserom, blir den det gjelder både yd-

flere interessante kvaliteter. Den gjør det mulig å skape en

myket foran de andre og står alene om å skulle overbevise

sammenhengende historie for den som skriver, der linje-

klassekameratene om å bruke hans nye navn. En annen

ne mellom tidligere og nåværende erfaringer blir tydelig-

blogger forteller om bekjente som unngikk sykehus helt

gjort. Et slikt refleksjonsarbeid kan videre bidra til en dy-

til de var svært syke for å unngå ubehagelige opplevelser

pere selvforståelse og en sterkere opplevelse av mening

forbundet med å ha legitimasjon som ikke stemmer over-

i tilværelsen. Mange synes det er lettere å dele personlig

ens med kjønnsidentiteten. «Det at folk risikerer livet for å

informasjon over Internett enn ansikt til ansikt, og tenden-

unngå å bli kalt feil navn, viser hvor smertefullt og voldelig

sen til å føle seg mindre hemmet på nettet har til og med

det faktisk er», skriver han.

et eget begrep – the online inhibition effect. Flere studier

Opplevelsen av å hele tiden være i beredskap var et

viser, ikke overraskende at å skrive om emosjonelle opp-

gjennomgangstema for svært mange. Beredt til å rette på

levelser kan føre til bedring i både mental og fysisk helse.

folk som bruker feil navn og kjønnspronomen, for opplevelsen av å snakke for døve ører og for ydmykelser i an-

Å utfordre normer kan koste dyrt

dres påsyn. Det er så slitsomt at det kan gå på helsa løs.

Gjennom å analysere bloggene til ti unge transperson-

fra alle transpersoner har dårlig mental helse, men det å

er fra syv forskjellige land, ønsket jeg å få vite mer om

utfordre samfunnets trange normer for kjønn og kjønnsut-

hvordan denne gruppen bruker bloggen som verktøy, hva

trykk er forbundet med dårligere allmennhelse og lavere

de trekker fram som utfordrende og hva som bidrar til per-

livskvalitet enn hos den øvrige befolkningen.

Kjønnsidentitetstematikk er ingen psykisk lidelse, og langt

sonlig vekst og tryggere forankring i deres kjønnsidentitet.
Et bilde som tegnet seg, var at bloggen i stor grad ble
brukt på liknende måter som en tradisjonell dagbok. Samt-

Trans er mangfold

lige bloggere delte svært personlig informasjon om seg

Mye forskning viser at transpersoner risikerer å bli nek-

selv, og nesten alle fortalte om vanskelige opplevelser og

tet adgang til selv grunnleggende helsetjenester som

uttrykte psykisk smerte i tydelige ordelag. En av postene

er nødvendig for at de skal kunne leve i sitt foretrukne

besto av et enkelt bilde av en tekst, formet som et dikt i

kjønnsuttrykk. Det er derfor ikke overraskende at det også

hvite bokstaver mot mørk bakgrunn:

i min studie finnes flere eksempler på uttalt skepsis mot
helsetjenester og helsepersonell, hvor særlig det som

Why don’t you understand

berører kjønnsbekreftende behandling blir tatt opp. Flere

how much your words

av bloggerne fortalte om negative opplevelser i møte

are hurting me?

med et behandlingsapparat med et ensporet syn på hva
kjønnsidentitetstematikk innebærer. En ung homofil blog-

I all sin enkelhet er denne lille teksten svært beskrivende

ger skrev at han under utredning ble spurt om han had-

for det mange transpersoner forteller om på bloggene

de «tenkt å fortsette med å være homofil» også etter å ha

sine. Dessverre fikk jeg lese alt for mange innlegg av sinte

gjennomgått behandling med hormoner og kirurgi. En

og triste unge mennesker som opplever å ikke få kjønn-

annen holdt tilbake informasjon om sin flytende kjønn-
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Videre lesning
sidentitet i frykt for å ikke bli oppfattet som trans nok av

mange kan føle seg velkomne som de er. Å se at det er

behandlerteamet. Flere skrev at de brukte lang tid på å

mulig å identifisere seg som gutt men likevel like kjoler og

forstå at de var trans fordi de ikke kjente seg igjen i de tilg-

smykker, kan være til hjelp for flere som er usikre på om

jengelige beskrivelsene av kjønnsidentitetstematikk, hvor

det finnes en plass for dem under transparaplyen. Gjen-

en av de mest utbredte forståelsesrammene handler om

nom ulike plattformer på nettet kan unge transpersoner

at transpersoner er «født i feil kropp». Eksemplene jeg har

få en mulighet til å ta tilbake definisjonsmakten over seg

trukket fram er alle med på å belyse en utbredt, men feilak-

selv, og bloggaktiviteten bidrar dermed til å skape et nyan-

tig antakelse om at transpersoner er en ensartet gruppe

sert og oppdatert informasjonsgrunnlag På den måten

mennesker med like behov. Dette stenger for det store

kan mange finne et anker i søken etter sin kjønnsidentitet.

kjønnsmangfoldet som eksisterer innad i gruppen. Når

Dette er noe som kan komme mange til nytte på veien mot

autoriteter som helsepersonell ikke kan forstå og romme

en trygg forankring i en eller flere kjønnsidentiteter.

de individuelle utformingene innenfor kjønn, risikerer vi å
skade snarere enn å hjelpe.

Dårlig kjennskap til mangfoldet innen kjønn bidrar til å
opprettholde et syn på transpersoner som avvikende og
grunnleggende annerledes samfunnsborgere. Dette har

Å få forstå seg selv

også alvorlige konsekvenser for selvforståelsen til men-

Svært mange i materialet trekker fram hvordan det å

kan ikke kompensere for dette. Det å skape tilsvarende

lese bloggene til mennesker med ulike og også vekslen-

rom også i offentligheten bør derfor være et satsningsom-

de kjønnsidentiteter har vært viktig for deres egen selv-

råde både innenfor helsesektoren og ellers i samfunnet. Å

forståelse. I en ellers kjønnskonservativ verden tilbyr

føle seg velkommen på nettet er ikke nok, all den tid vi alle

nettet rike framstillinger av ulike uttrykk, som gjør at

må kunne takle livet utenfor den virtuelle verden

Når autoriteter som
helsepersonell ikke
kan forstå og romme
de individuelle
utformingene
innenfor kjønn,
risikerer vi å skade
snarere enn å hjelpe.

“

»»

psykologer om kjønnsidentitetstematikk? En
kvalitativ Internettstudie. Upublisert hovedoppgave.
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

»»

McDermott, E., & Roen, K. (2012). Youth on the Virtual
Edge Researching Marginalized Sexualities and Genders
Online. Qualitative health research, 22(4), 560-570.

»»

Raun, T. (2012). Out online: trans self-representation
and community building on YouTube
(Doktoravhandling, Roskilde Universitet).

»»

Roen, K., Blakar, R. M., & Nafstad, H. E. (2011).
Disappearing’transsexuals? Norwegian trans-discourses,

nesker med kjønnsidentitetstematikk, og virtuelle fristeder

.

Henriksen, C. (2014). Hva kan blogger lære

visibility, and diversity. Psykologisk Tidsskrift, 1, 28-33.

»»

van der Ros, J. (2013). Alskens folk: levevilkår, livssituasjon
og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.
(Likestillingssenteret).
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Q: Hvordan oppsto Hysteria?

F e m i n i st i s k
k a l e i d o s ko p

Tekst:
Helle Håkonsen,
redaksjonsmedlem i Fett

A: Initiativet opstod blandt en gruppe feministiske studerende på School of Oriental and African Studies (SOAS) i
London. Vi som redigerer, designer og organiserer events

ne er gensidigt betingede. Det er bland andet derfor vi har

under navnet HYSTERIA er en sammensætning af unge

valgt at undlade sidenumre og indholdsfortegnelse.

mennesker primært bosat i London.
Q: Det tematiske spennet står ellers i stil med det ideologisQ: Hva anser du som den viktigste rollen til tidsskriftet?

ke. Kan du si noe om det?

A: Formålet med tidsskriftet er at udfordre mainstream fe-

A: Vi vil understrege at pluralismen indenfor feminisme og

ministiske tendenser og fremprovokere feministiske debat-

derved forstyrre den hvide, liberale, middelklasses femini-

ter som ofte er marginaliserede og utilgængelige. I HYSTE-

stiske refræn om én feminisme som er blind for strukturer.

RIA #3 ’Abjection’ præsenterer Hilary Neroni for eksempel

Formålet med at spænde bredt formmæssigt er flerfoldigt.

en radikal analyse af tv-serien Veronica Mars som illumi-

Det er ekskluderende og elitært (og i følge mig ikke særlig

nerer hvorledes feministisk aktivisme er forbundet til psy-

feministisk) at skabe et rum udelukkende for den akademi-

koanalyse, og Brinda Gangopadhya Lundmark på modig

ske eller journalistiske udtryksform med dertil knyttede reg-

vis fremfører et feministisk standpunkt om transnational

ler og muligheder som relativt få har lært at beherske. Alle

rugemoderskab som ofte devalueres i liberale feministiske

udtryksformer som er repræsenteret i HYSTERIA bidrager

kredse.

til tydeliggørelsen og dekonstruktionen af undertrykkelsesformer. Poesi bærer en særlig betydning da denne udtryks-

Q: Er det en bevisst strategi med et så stort tematisk spenn?

form kræver færrest ressourcer og har et enormt sprogligt
aktivistisk potentiale.

A: Formålet med at spænde bredt tematisk er at understrege sammenhængen mellem de mangeartede feministiske

Q: Hvorfor navnet ”HYSTERIA”?

debatter og oplevelser af undertrykkelse. Det er mit håb at
læseren forstår bidragene i hvert nummer både som indi-

A: Navnet er en direkte intervention i det kønnede sprog og

viduelle kampe hver især af væsentlig betydning men også

den kønnede performativitet og historiske fortælling. At be-

som kampe der absolut ikke kan forstås i isolation – kampe-

nytte dette kulturelt og historisk ladet fænomen som navn
til et radikalt feministisk initiativ smadrer antagelsen om et

Fakta

»»

Feministisk tidsskrift lansert i januar i år, med fokus på
essays, kunst og poesi.

»»

Finansiering gjennom crowdfunding.

»»

Utagave nr. 3 bærer navnet «Abjection», og ble
lansert i august.

»»

Selges i København, London og San Fransisco samt
på nett gjennom Etsy.

»»
Språklig aktivisme og feministisk pluralisme,
det er hva nyoppstartede HYSTERIA tidsskrift
vil by på. Vi tok en prat med den danske
redaktøren Bjørk Grue Lidin.

»»

neutralt sprog og dekonstruerer og udfordrer den kønnede
dominerende historiske narrativ som den (neo)liberale feministiske strøm ikke stiller spørgsmålstegn ved.
Q: Du har startet HYSTERIA PRESS for å gi ut tidsskriftet.
Har du planer om å gi ut andre tidsskrifter, bøker eller andre
tekster?
A: HYSTERIA PRESS er skabt som et instrument der kan
bruges til at opnå de aktivistiske målsætninger beskrevet
ovenfor. Jeg må understrege at det at trykke i sig selv ikke
har særlig stor indflydelse i debatter; det er derimod sam-

HYSTERIA utforsker samfunnspolitiske spørsmål,

mensætningen mellem at trykke, drive en online platform,

ladet terminologi og feministisk pluralisme.

afholde provokerende, radikale arrangementer, og at aktivt

Ved å bruke flere sjangre for å belyse hva som

trykte medium lykkes. Et tidsskrift for HYSTERIA PRESS

ligger i det tematiske ordet for hver utgave skaper

ikke er et produkt men derimod et politisk projekt som in-

HYSTERIA en kaleidoskopisk effekt som spenner vidt

volverer mange. Jeg har et par ideer til andre tidsskrifter,

og fanger bredt.

inddrage individer, grupper, foreninger, der leder til at det

som jeg mener er nødvendige at trykke. Dette er dog et
fremtidsprojekt der kræver tid og mange kræfter.
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Hidden:
Muslim
women as
jihad’s fifth
columnists

T

he conventional understanding of Muslim women

Tekst:

in Western discourse is that of helpless victims

Dr Shakira Hussein, National Centre of

awaiting rescue from an oppressive religious pa-

triarchy. This was certainly the dominant representation in
the immediate aftermath of the September 11 2001 terrorist
attacks on New York and Washington, when the transnatio-

Excellence for Islamic Studies,
Asia Institute, University of Melbourne
Illustrasjon:
Ana Riaza
www.anariaza.com

nal feminist campaign to rescue Afghan women from the
Taliban was appropriated by the Bush administration to

Denne teksten er hentet fra HYSTERIA #3

boost its case for the invasion and occupation of Afgha-

2014.

nistan.
However, in the years since 2001 the focus has shifted

claimed that “the burqa is no longer simply the symbol of

from Muslims as an external to an internal security hazard.

female repression in Islamic culture, it is now emerging as

While racialised representations of gender violence within

the preferred disguise of bandits and ne’er do wells.” Fa-

Muslim communities ‘here’ (i.e., the West) perpetuate the

ce-veiling, then, is a weapon that can be used both by and

rescue narrative, the discourse has taken a turn towards re-

against women (or men posing as women) as an act of sur-

presenting Muslim women as dangerous fifth columnists in

render or aggression, empowerment or disempowerment.

the Islamisation of the Europe, North America and Australia

And besides the weapons that Muslim women are said

– stealthy agents of jihad either literally hidden beneath the

to conceal under their garments, they are accused of har-

veil or more dangerous still, hidden in plain view.

bouring a yet more sinister weapon within their bodies -

Orientalist discourses on gender and Islam have long flu-

their wombs. Muslim communities in the west, particularly

ctuated between portrayals of Muslim women as hapless

in Europe, have been represented as a demographic thre-

victims in need of rescue and as dangerous agents of an

at to the ‘native population’, with projected demographics

alien ideology in need of discipline. This fluctuation is inhe-

or pseudo-demographics forecasting a ‘Muslim takeover’

rently unstable, with the narratives of rescue and discipline

through sheer force of numbers rather than arms. Despite

deeply entwined as Muslim women who resist their Enligh-

having been widely debunked, alarmist forecasts continue

tenment saviors are subjected to disciplinary attempts to

to circulate through both mainstream and social media of

rescue them from their own false consciousness. Predicta-

non-Muslim Europeans, reduced to a struggling minority

bly, this has become apparent in public ‘debates’ around

as the countries of their citizenship and ancestral heritage

the regulation of Muslim women’s dress.

are overwhelmed by a booming Muslim population. And

Burqas and other forms of face-covering are regarded as

of course, it is the capacity and apparent willingness of

the most extreme of the abject choices that Muslim women

Muslim women to prioritise childbearing ahead of other life

may undertake in the name of their religious identity. Those

choices that enables this demographic conquest. Muslim

who advocate the regulation of burqas in public space cite

women are not only transmitters of a dangerous ideology,

its use both as a means of patriarchal control and as an in-

but also repulsive breeders of the enemy horde.

strument of female subversion. At least some of the women

According to the ever-more shrill voices of anti-Muslim

who cover their faces in public have described in articulate

scare-mongering, even apparently assimilated Muslim wo-

detail their reasons for choosing to do so, but according

men with unveiled faces should be regarded as a threat,

to the ban-the-burqa brigade, this hardly matters. It is the

since such success represents the successful infiltration of

wrong choice, whether it is their own or someone else’s.

the West. Muslim women who carry their religious identity

Historically, face-veiling has been perceived as an aide

into public space—most obviously in the form of their dress

to sexual transgression, allowing Muslim women to go out

but also in other practices such as prayer, creating a market

into the streets to meet their lovers without fear of recog-

for halal food, or even abstinence from alcohol consump-

nition. In the post 9/11 era, suspicion of the burqa focuses

tion at workplace social functions—have embedded abject

on its potential use as a tool for suicide bombers and gang-

social norms into ‘mainstream’ society.

sters, rather than adulterers. Incidents such as an armed

Muslim women, then, are regarded not only as helpless

hold-up in Sydney by a reported ‘burqa bandit’ in 2010 and

victims but also as a threatening, covert presence lurking

the use of a burqa by a terrorism suspect in London to es-

within the heartlands of Western civilisation. In rescuing

cape police surveillance in 2013 are cited as evidence of the

them – if necessary by force – the West is also safeguarding

burqa as an unacceptable risk to law and order. Speaking

its own heritage and redeeming itself from the crimes of

after the Sydney incident, Australian Senator Cory Bernardi

cultural relativism and soft multiculturalism

.
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Konceptuell
utopi

»»

A Blank Slate

»»

26 min, DCP, 2014

»»

Writer/ Director: Sara Eliassen

»»

Producer: Jessica Paine/ Laura Techera Francia/
Sara Eliassen

Om den manliga blicken, estetik
och subjektivitet i kortfilmen
A Blank Slate

A Blank Slate (2014) © Sara Eliassen

I

Haruki Marukamis Sputnik Sweetheart möter vi en kvinna som i en dröm eller ett

Tekst:

Det verkar därmed som att A Blank Slate utforskar idéer

na blick via den samtida filmen lyckas Eliassen att ställa

drömmande tillstånd sitter i ett pariserhjul där hon vagt och kanske oväntat får

Sara Rundgren Yazdani.

om den manliga blicken medan den även undersöker om

frågor kring vad blick är i dagens film och vilken roll den

insyn i ett rum där hon ser sig själv har sex med en man. När morgonen är kom-

Rundgren Yazdani är

det filmteoretiskt och filmatiskt finns ett genusneutralt

spelar i hur vi önskar att se och framställa oss själva. Det-

men och kvinnan har kommit ut ur sin dröm vaknar hon upp med grått hår. Det pariserh-

konstskribent, gallerikoordinator

bildspråk i den samtida filmen. Det framstår nästan som

ta realiserar hon konceptuellt via konstfilmens estetiska

julet och den sexuella anblicken på sig själv var en av utgångspunkterna i Sara Eliassens

och PhD-stipendiat i

att bilden kvinnan ser av sig själv är bilden av hur hon

möjligheter. A Blank Slate är därför ett synnerligen viktigt

senaste kortfilm A Blank Slate (2014). I en ödslig stängd amerikansk nöjespark följer vi den

Mediaestetik vid Universitetet i

önskar att bli sedd, som en slags utopisk förställning av

konstnärligt och feministiskt bidrag till en norsk filmvär-

sig själv. Här verkar det relevant och ytterst aktuellt och

ld, där frågor kring feminism sällan reflekteras. Och i en

att återigen läsa Laura Mulveys kanoniska essä Visual Ple-

kultur där vi ständigt framställer oss själva offentligt via

slut i parkens pariserhjul. Hon uttrycker varken tillfredställelse eller misshag, hon är liksom

asure and Narrative Cinema. Mulvey argumenterar att i

fotografiska teknologier känns filmens tema mer relevant

i ett blankt, neutralt tillstånd. När hon nästan har nått toppen stannar hjulet, och medan

en värld där vi upplever sexuell obalans är «the pleasure

än någonsin.

hon vajar fram och i tillbaka i höjden får hon syn på sitt upplysta hotellrum där hon ser

of looking», njutningen att se, kluven mellan den aktiva

unga kvinnliga huvudkaraktären som sökande vandrar runt på den tomma platsen. Hon är
isolerad och ensam, en ensamhet vi sakta följer genom hela filmen. Kvinnan sätter sig till

Oslo. Hon skriver sin avhandling
om det samtida konstfotografiet.

sig själv ha samlag med en man hon tidigare oförmodat har mött. Scenen är sexuellt ex-

mannen och den passiva kvinnan.1 Det framstår som att

Ensamheten och vad som kan framstå som kvinnans van-

plicit. Hon är villig, naken och redo. Hon är också osäker och obekväm. Hon framstår som

det är denna obalans kvinnan i A Blank Slate ser, upple-

föreställningar placerar oss in i ett obehagligt och mys-

passiv, och han som aktiv. Scenen framstår därmed som en traditionell och konventionell

ver och nästan ofrivilligt önskar. Genom att utforska den-

tiskt rum, där skillnaden mellan verklighet och overklighet
suddas ut. Denna oklarhet om rum och tid är kryptisk och

framställning av den kvinnliga kroppen och sex på film. Samtidigt visualiserar scenen den
litterära och dystopiska dröm eller vision som vi möter i Sputnik Sweetheart.

1 Laura Mulvey (1975) ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” i Screen.
16 (3) Höst. ss. 6-18

det blir svårare och svårare för karaktären att urskilja om
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A Blank Slate (2014) © Sara Eliassen

A Blank Slate är därför ett synnerligen viktigt

konstnärligt och feministiskt bidrag till en
norsk filmvärld där frågor kring feminism
sällan reflekteras.

“

“

hennes erfarenheter är verkliga minnen eller minnen av

stöter på några gånger i filmen – fightscenen ur Kill Bill

medium producerar den även mening som påverkar vår

kvinnliga huvudpersoner i filmhistorien. I ett drömmande

och Hollywooddivorna, karaktärer som ständigt påminner

förståelse av oss själva och varandra. I en långsam och

Sara Eliassen är en filmskapare och konstnär

tillstånd, i den tysta och avlägsna sfären hon befinner sig i,

oss om att det är en film vi ser.

väntande temporalitet i den tomma och ensamma vistel-

baserad i Oslo och USA. Hon har en MFA i

vet inte heller vi som åskådare var vi befinner oss, varken i

Genom sin konceptuella konstpraxis betonar Eliassen

sen är «jaget» konstant utmanat och konstruerat: percep-

tid och rum eller i filmhistorien. Den första scenen i filmen

funktion och form som konstens essentiella karaktärsdrag.

tion blir en händelse (event) och inte bara en del av ett

placerar oss i ett emotionellt filmatiskt rum; den långs-

Den höga 1960 konceptuella konsten utmanade den este-

representationellt system. Det är således betydande att

amma kamerarörelsen och den uppbyggande filmmusi-

tiska definitionen om konstobjektet som en visuell njut-

lyfta fram Walter Benjamins essä ’The Work of Art in the

Fakta

»»

Det är precis dessa frågor om interrelationerna
mellan objektet och subjektet, hur vår sansning
influerar vår subjektivitet, samt filmens estetiska
möjligheter, som Eliassen anslående undersöker.

filmkunskap från San Francisco Art Institute och
var en studio kandidat på The Whitney Museum
Independent Study Program, New York, under 2011.

ken övertygar åskådaren att vi befinner oss i en klassisk

ning och medel för kunskap. Liksom både den koncep-

Age of Mechanical Reproduction’, där Benjamin diskuterar

Hennes film Still Birds hade premiär på filmfestivalen

film, och nästan som i en Hitchcockfilm får vi en närbild

tuella och den neo-konceptuella konstpraxisen en gång

hur nya teknologier påverkade produktions- och percepti-

i Venedig 2009, och har senare visats på flera andra

av kvinnan och av det hon själv ser. Oväntat upphävs det

gjorde belyser A Blank Slate att konstfilmen också handlar

onsformer. Han underströk att nya produktionsformer, och

internationella filmfestivaler, bland annat Sundance,

filmatiska och förflyttar betraktaren till ett «verkligt» och

om en social interaktion där filmen, som ett estetiskt ob-

han refererade främst till filmen och fotografiet, berör oss.

2010, och San Francisco International Film festival.

mer subjektivt rum. Som en gömd övervakningskamera

jekt, är ett uppträdande eller en händelse, mer än bara ett

De påverkar våra sinnen eftersom de utförs direkt på våra

följer vi hennes ensamma och osäkra tid i hotellrummet.

materiellt objekt. Och som den konceptuella konstnären

kroppar.4 På så vis är vår perception och sansning relaterat

Vem är hon? Och vad gör hon på den platsen hon befinner

Adrian Piper har betonat är konstens roll en «catalysis for

till historia. Det är precis dessa frågor om interrelationerna

sig på? Genom att referera till estetik och språk från film-

social interaction».3 A Blank Slate påminner oss därmed

mellan objektet och subjektet, hur vår sansning av filmme-

historien undersöker A Blank Slate om det är möjligt att

om att filmen är ett betydande medium som berör oss,

diet influerar vår subjektivitet och filmens estetiska möj-

skapa en blank neutral karaktär, ett neutralt rum, och en

påverkar oss och forcerar vår subjektivitetsproduktion.

ligheter som Eliassen anslående undersöker. Filmen på-

film utan referenser. Sakta och osäkert bygger vi själva

Filmen representerar inte bara mening; som ett visuellt

verkar oss, vår kultur och vår historia. Varken filmen som

A Blank Slate hade premiär på International Film
Festival Rotterdam i 2014.

2

som betraktare upp förväntningar till handlingen samt förväntningar till karaktären, påverkat av vårt sociala minne
och dess förhållande till filmmediet. Från och till blir vi påminda om detta via de humoristiska filmreferenserna vi

.

ett konstmedium, sansning eller subjektivitet, är därmed
2 Peter Osborne (2002) Conceptual Art. New York & London: Phaidon.
s. 281.
3 Citerad i Peter Osborne (2002) Conceptual Art. New York & London:
Phaidon. s. 194.

aldrig en neutral, blank «slate»

4 Walter Benjamin (1936) The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction. Tillgänglig på Marxist Literary Criticism.
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De røde
skoene
Fra kunsteventyr
til 90-tallspop

Oh it’s gonna be the way you always thought it
would be
But it’s gonna be no illusion
Oh it’s gonna be the way you always dreamt about it
But it’s gonna be really happening to ya

Tekst:
Madeleine Metz er redaksjonsmedlem i Fet
Illustrasjon:

Bush gjør eventyret om til en fortelling om å finne sin egen
vei som kunstner. Kunsten er skremmende, men har også
en frigjørende og ekstatisk side:

Maria Haakstad
mariehaakstad.tumblr.com

N

år Kate Bush skriver om et H. C. Andersen-even-

og den harde straffen for livsglede og utfoldelse. Eventyret

tyr, er resultatet en fortelling om kunstens skrem-

kan også tolkes som en skrekkhistorie om hvordan kvinne-

mende og forførende sider.

lig seksualitet måtte tøyles. Fortellingen inneholder også

I H. C. Andersens «De røde sko» fra 1845 møter vi den

en moral om å kjenne sin sosiale plass, fordi prinsessen i

foreldreløse Karen som forelsker seg i et par røde danse-

landet går med røde sko uten at noe kritiserer henne for det.

sko. Hun går med de røde skoene i kirken, og klarer ikke
tenke på noe annet enn dem. Tre ganger tar hun dem på,
og hver gang møter hun en gammel soldat. Den første

Gjenskrivningen: Kate Bush

gangen kommenterer han at hun har så fine dansesko.

I 1993 lagde Kate Bush en ny versjon av dette eventy-

Neste gang tar Karen et par dansetrinn, men skoene fort-

ret i sangen «The red shoes». Bush hadde blitt inspirert

setter å danse av seg selv, og hun klarer bare så vidt å få

av filmen med samme navn fra 1948 der en ballerina ser

dem av. Den tredje gangen vokser skoene seg fast i føtte-

seg tvunget til å velge mellom dansen og kjærligheten,

ne hennes og tvinger Karen til å danse dag og natt. Hun

en sterkt formildet versjon av fortellingen. Fra filmen gikk

møter en engel i skogen som gjør det klart at hun straffes

veien til H. C. Andersens eventyr, og resulterte i en sang,

for sine synder:

en plate, og kortfilmen «The line, the cross and the curve».
Kortfilmen er satt sammen av 6 musikkvideoer i et slags

Fakta

«Danse skal du!» sagde han, «danse på dine røde

lappeteppe av en film, som Bush senere skal ha beskrevet

Feel your hair come tumbling down

sko, til du bliver bleg og kold! til din hud skrumper

som «a whole lot of rubbish».

Feel your feet start kissing the ground

»»

Bushs prosjekt er ganske typisk for postmoderne

Feel your arms are opening out

feminisme. En rekke kvinnelige kunstnere har

And see your eyes are lifted to God

gjenskrevet gamle (patriarkalske) fortellinger til å

sammen som en benrads! danse skal du fra dør

Kate Bushs versjon er strippet ned til en veldig enkel

til dør og hvor der bor stolte forfængelige børn,

historie om en jeg-person som overtar skoene til en diva

skal du banke på, så at de hører dig og frykter dig!

for å kunne danse like godt som henne. Når hun tar dem

Danse skal du, danse -!»1

på tvinger de henne til å danse med. Den angstvekkende

Fra å være en metafor for forfengelighetssynd, handler

opplevelsen understrekes av en frenetisk irsk jig i bak-

historien om de røde skoene i Bushs tolkning om et am-

grunnen, som går kontinuerlig under hele sangen.

formidle et mer feministisk budskap.

»»

Bl. a. har eventyret om Askepott blitt omskrevet av

bivalent forhold til kunst: Følelsen av at kunsten tar helt

forfatterne Ann Sexton og Sandra Cisnero, og Snøhvit

av henne og frigjør henne fra forbannelsen. Hun ender

Den største forskjellen fra eventyret, er at syndsmo-

over og blir umulig å kontrollere, men også den eufori og

brukes som eksempel hos de feministiske teoretikerne

opp på en prestegård, hvor hun arbeider flittig og ydmykt,

mentet er helt borte. I eventyret representerer dansingen

beruselse kunsten kan gi. Skoene er dermed både forlok-

og til slutt blir tilgitt av Gud.

soning for Karens synder, mens i sangen er tvangsdansen

kende og fryktinngytende for Bush, litt som de også var for

Sandra S. Gilbert og Susan Gubar.

Karen, helt uten at hun skammer seg

Til slutt danser Karen forbi bøddelen, som hugger føttene

.

»»

Bush har gjort dette flere ganger i sangene sine, noe

Eventyret er en kristen-etisk fortelling om synd og straff.

noe som påtvinges tilfeldige personer uten grunn. Bushs

Karen straffes for sin forfengelighet og for at hun velger det

versjon beveger seg derfor vekk fra kritikken om jåleri,

lystige livet framfor plikt og fromhet. Dette stammer fra en

overmot og selvhevdelse, og mot en problematisering av

tid da fryktpedagogikk var utbredt. Barn ble oppdratt ved

det å være kunstner. I et sjeldent intervju har Bush beskre-

hjelp av trusler og advarsler, gjerne i form av eventyr eller

vet det slik: «It’s an image you can take to almost any form

sagn. Fortellingen framstår i dag som i overkant grotesk for

of art, the idea of being possessed by one’s art. Sometimes

fortellinger som går fra undertrykkelse til frigjøring

barn, spesielt scenen der skoene og føttene blir hugget av

[it] controls you rather than [you] controlling it.»2 Drøm-

og «female empowerment», lager Bush heller

Karen og fortsetter å danse bortover veien av seg selv.

men om de røde skoene er for henne en drøm om å lykkes,

utforskninger av originalene og gir ikke like entydige

Sett i et moderne lys er det mange ting man kan peke
på som problematiske, for eksempel kravet om pietisme

om å kunne produsere kunst på nøyaktig den måten man
alltid har drømt om:

«Wuthering Heights» nok er det mest kjente eksemplet
på.

»»

Mens de fleste andre feministers gjenskrivninger er

tolkninger.
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FEED THE
TROJAN HORSE
En samtale
mellom FRANK
og MYCKET

F: For oss ser det ut som om queer og feministiske per-

En hver situasjon, institusjon og tid byr på muligheter og

spektiver har en mye sterkere posisjon i Sverige. I Norge

utfordringer til skape interessante møter, og noen trojan-

er for eksempel ikke ordet queer spesielt mye brukt. Femi-

ske hester. Med prosjektet Clubscenen iscenesetter dere

nismen orienteres ofte mot spørsmål om likhet i form av

historiske klubber, steder og hendelser. Hvilke erfaringer

likestilling, likelønn og likeverd. Hvordan står det egentlig

har dere gjort dere med Clubscenen som et kroppspolitisk

til med feminismen i Sverige i dag? Og hvordan brukes

eksperiment?

begrepet queer i en svensk kontekst?
M: När vi gör nattklubbar med prosjektet Clubscenen, blir
M: Oj, är gräset verkligen grönare i Sverige? Läget pend-

deltagarna också medskapare. Vi bjuder in, den som har

lar, det pågår ett ständigt och ihärdigt arbete, men femi-

lust kommer, och vi har så klart en idé om kvällens förlopp.

nismen har klivit fram starkt i svensk partipolitik. Det är

Men det gäller att rigga det til tillräckligt mycket, så det

val i höst och partiet Feministiskt Initiativ agerar som den

känns generöst, säkert och oväntat, men att också släppa

radikala motvikten till den rasistiska agendan som spridit

golvet fritt – scenen tar inte fart om vi inte kliver tillbaka.

sig genom att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen

Samtidigt ska vi vara där, när det behövs sättas en gräns,

vid förra valet. Queer är väletablerat som begrepp, men

men inte vara klåfingriga och ingripa i onödan. För lyckas

det betyder väldigt olika och motsägelsefulla saker. Det

vi sätta en stämning av tillit, där det är självklart att det

används radikalt flytande inom politik och akademi; “säl-

finns stöttande händer när det behövs, så smittar den. En

Deltagere:

M: När MYCKET började samarbeta i slutet av 2011, frå-

jande” för att kommersialisera, rosa pengar är stort, och

superviktig erfarenhet! En annan erfarenhet handlar om

www.f-r-a-n-k.org

gade vi hur de queera, feministiska, anti-rasistiska rum

som identitet, som i “queer kids”.

trögheten i materialen och kropparna. De kräver så otroligt

www.mycket.org

vi drömmer om skulle te sig i byggd form, erfaras med

mycket att bygga sina drömmar, saker som vi gör längs

kroppen, upplevas och brukas av andra. Vi utforskar vilka

Det börjar blåsa ute och det rycker i tältduken, ett oväder

vägen. Förhandlingar, kånkande och fixande. Samtidigt är

materiella egenskaper och förutsättningar vi kan bruka för

har dragit in. De som sitter nära ingångsflikarna makar sig

det spännande att se hur närliggande en annan, mer in-

att stötta och delvis skapa den saknade queer-feministiska

lite längre in och knäpper igen de fladdrande tältsidorna.

kluderande verklighet ligger. Clubscenen sätter scenarbe-

konstscenen som FRANK beskriver. Den här mobila arki-

tare, städare och tekniker i centrum, omklädningsrummet

tekturen som vi sitter i är ett svar. Vi kan rulla in varhelst

F: FRANK har beveget seg i mange rom, private så vel som

är vår viktigaste spelplats. När gästerna kommer erbjuder

det behövs och rulla vidare när vårt mål är uppnått. Men,

institusjonelle, siden vi begynte vår salong på et tørkeloft

vi ombyte, vi skapar kostymer som också blir en del av

asta dunk av hjärtslag börjar strömma från hög-

så klart, den underliggande anledningen till att vi började

i St. Olavsgate i Oslo. For oss har det vært viktig å være

nattklubbens arkitektur. Både väggar och kläder utgör

talarna och släcker ut det stimmiga ljudet från

arbeta ihop är vår lust. MYCKET finns för att vi blev föräl-

nomadiske, med fleksibilitet til å reagere med den kon-

rummets avgränsningar. Ibland ger vi bort kostymerna,

den intilliggande restaurangen. Gäster samlas

skade i varandra, vi går helt enkelt igång på att träffas och

teksten vi enten blir satt i, eller velger. Hvordan forholder

så när det är dags att gå vidare sprider sig klubben med

på bäddar under en tältduk. Konstnärsplattformen FRANK

göra saker ihop. Så fantastiskt att få dela sin tid med dessa

MYCKET seg til rom og institusjoner?

gästerna. I själva verket är också den här vagnen ett om-

har bjudit in konstkollektivet MYCKET till ett publikt sam-

kloka, vackra, tuffa, snälla personer. Är FRANK kära?

F

tal. MYCKET kom dragandes med en slags husvagn - en

klädningsrum.
M: Apropå det nomadiska: att vi bestämde oss för att

textilklädd struktur på ett stort flak – och inntog ett torg.

F: FRANK er kära, men FRANK er også sinte. Det er mye

iscensätta det här mötet i en vagn är också en hyllning till

MYCKET drar fram en mängd slinkiga morgonrockar och

Utifrån liknar vagnen en trojansk häst, en lång svart man

kjærlighet som har blitt forløst gjennom vårt sinne rettet

nomadiserande kulturer. Det är en kringresande plattform

sjalar i olika färger och mönster. Plaggen är hopsydda som

leker i vinden. Invändigt är det skönt, mjukt och trångt.

mot alle de strukturer som snevrer inn vår forestillings-

just som FRANK. Genom vagnen kan vi ta både hem och

en elastisk kedja, som gästerna i tältet en efter en klär på

MYCKET klickar ner ljudet från datorn, hjärtslagen ligger

evne. Mye av arbeidet med FRANK dreier seg også om å

arbete med oss på ett faktiskt sätt. Vi bråkar med uppdel-

sig en del av och kliver ut på torget. Det blir en lång rad:

kvar som en dov bakgrund, och vänder sig mot FRANK.

finne, eller skrive, en slags egen genealogi. En berettelse

ningar där bofast ställs mot resande, permanens mot til-

leopardmönstrad;, rutig; syrenlila, aprikos, som snirklar

som vi kan kjenne oss igjen i, som kan romme de historier

lfällighet, professionalism mot intimitet, kärnfamilj mot

sig över gatan och parken. Dit en går måste nästa följa.

Lettere forfjamset i det noe uvante rommet MYCKET har

vi aldri ble fortalt. Dette søket har ofte ledet oss til Sverige,

dekadens. Dessa uppdelningar vore inte så problematiska

När någon tröttnar, kliver den ur plagget och en förbipas-

skapt, tar FRANK ordet:

og blant annet til MYCKET.

om de inte vore genomsyrade av hierarkier (som t.ex. grad

serande slinker in. Några timmar senare är alla utbytta,

av trovärdighet) med dramatiska konsekvenser för envar

men det mångfolkade plagget har fått eget liv och slingrar

F: FRANK ble dannet i 2012 med et ønske om å bidra til

M: Det här med att söka berättelser, och likasinnade, är

som associeras med «fel» sida. Varför är det viktigt för

vidare genom byggnader, affärer, kontor och lägenheter,

kunstscenen i Oslo med kunst og kunstnere som omfavner

verkligen ett pågående arbete för oss också. Vi letar runt

FRANK att vara nomadiska?

ner i källare och över tak. Och försvinner så småningom

queer-femistiske perspektiver og diskurs. Vi ville utforske

i en mer eller mindre närliggande historia, som trots att

spørsmål rundt kjønn, seksualitet og begjær, samt at vi

den varit så viktig ofta suddas ut, förminskas eller aldrig

F: Vi trengte en form som kunne nære den samtalen vi

savnet et queer-feministisk miljø i Norge som kunne nære

återberättas. Vår trojanska häst refererar inte bara till att ta

ønsket. Vi kom opp med et salong-konsept som ga rom

Denne samtalen mellom FRANK (Liv Bugge og Sille Sto-

dette. I drøye to år har FRANK vært en nomadisk plattform

sig in på en främmande plats utan till queera/lesbiska natt-

for «upersonlig intimitet» som varte et par timer, eller en

rihle) og MYCKET (Mariana Alves, Katarina Bonnevier og

og vertskap for en rekke møter som har bidratt til å skape

klubbar som «Feed the Horse» och «Smack the Pony» och

natt, med folk man kanskje aldri så igjen. Noen kom til sa-

Thérèse Kristiansson) forgikk i en virtuell trojansk hest i

det vi vil være i; politisk, sosialt og kunstnerisk. Hvordan

hela den laddade hästkultur som utspelar sig unga tjejer

longen på slump, mens andre har blitt med videre i samta-

august 2014.

kom MYCKET til verden?

(och hästar) emellan.

len. Etter hvert ble vi invitert til andre rom og institusjoner.

ur sikte.
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Vanlig!
Uretusjert!
Naken!

Wow!

Kan uretusjerte bilder av avkledte
kropper fungere som protest

V

i lever i et samfunn, en kultur og en tid med
enormt kroppsfokus. Kroppen vises frem og debatteres, enten det er den trente, syke, slanke

mot kroppspresset? Jublende

eller store. I mylderet av smale idealer er det også et fokus

tilbakemeldinger på sosiale

på naturlig nakenhet. Såkalte «ekte» kropper portrettert

medier tyder i hvert fall på at det

i «naturlig lys» er jevnlig massedelt på nett. Som regel

er svært velkomment.

er det høyst usikkert hva «ekte» egentlig betyr. Det kan
bety «ikke photoshoppet», det kan bety «ikke kun modell-slank», eller det kan bety en kombinasjon. Det er en internasjonal trend, og den har også kommet til Norge. Men

Tekst:
Kine E. Ervik,
redaksjonsmedlem i Fett

er den godt for noe?

Tits for tat

Illustrasjon:
Xueting Yang

Kjønnsforsker Sanna Sarromaa sto frem med sin naturlige

xueting.no

kropp i VG i vår, da avisen kjørte fokus på naturlig kropp i
serien «Kroppen min». I et oppfølgingsintervju noen uker
senere, hvor deltakerne fikk snakke ut om erfaringen med
å stå frem naken, sa Sarromaa at hun syntes det var fint
at serien portretterte nakne, naturlige kropper og de menneskelige historiene bak disse kroppene, slik at fokuset ble
større enn bare nakenheten. Det var ikke kun nakenheten som var ment å pirre leseren, men også de personlige
historiene rundt ulike personers forhold til egen kropp.
De som avbildes, er nøkternt plassert i sine egne hverdagslige omgivelser (et kjøkken, et kontor) og poserer så
tilsynelatende uten hensyn til den nakne kroppens nære
forbindelse med sex at det nærmest er minuspoeng på
seksualiseringssiden. Bildene er blottet for de pornoreferanser som ellers er så utbredt i enhver sammenheng
hvor nakenhet brukes for å selge alt fra nyhetssaker til
armbåndsur.
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Når den norske utgaven av magasinet Elle i juli intervjuet

ubehag. Når Hannah i en episode sitter i badekaret og

i mange komedier, eksempelvis når det fester seg i håret

og tok bilder av seks norske kjendiskvinner i reportasjen

spyr på seg selv, er det både pinlig og sårt. Beskrivelse av

til Cameron Diaz i Alle elsker Mary. Mensen er kvinnelig

«Kropp er topp», var det derimot mer glamour over det

kropp og kroppslige reaksjoner utelates likevel ofte i både

og vanlig, men i kulturen er det ekkelt. Faktisk så ekkelt at

hele. Intensjonen var nokså lik: å vise frem den «natur-

kunst og underholdning. Å se komikerne Henriette Steen-

bindreklamene gjennom hele min oppvekst har prøvd å

lige kroppen». Men i motsetning til den mangfoldige og

strup og Else Kåss Furuseth etterligne musikkvideoer av

innbille oss at væsken som bindet skal klare å holde på,

henslengte stilen VG gikk for, var det her snakk om kvin-

Rihanna, mens de åler seg rundt på bakken med for små

altså blodet, er blå. På samme måte som kvinner i media

ner med slanke kropper, poserende nakne eller lettkled-

korsetter og hullete nettingsstrømper, kan være både gøy

som regel presenteres som nakne kvinner uten hudfolder,

de i tilgjorte positurer. Mens VG sin serie oppfattes som

og litt småflaut. Vi er ikke så vant med kroppslig selvironi,

cellulitter, åreknuter, strekkmerker og andre normale «ska-

litt original fordi den viser «vanlige» mennesker (for ek-

kanskje særlig ikke fra kvinner. Det å se noen bryte et eta-

vanker».

sempel en barnehagemedarbeider eller en konsulent), gir

blert tabu i kulturen føles gjerne flaut, og når det kommer

Elle sin serie en opplevelse av at man har sett det hele

til kropp er det mye som tabu. Da jeg så filmen Kroppen

før. Når programleder Ida Fladen poserer i den velkjente

min av Margreth Olin, var det nærbildene av menstruas-

«dagen derpå-skjorten», også kjent som «lånt fra nattens

jonsblodet som rant sakte ned i sluket i dusjen som ble

Den feministiske forskeren og teoretikeren Griselda Pol-

Ut ifra et slikt perspektiv kan suksessen til Girls virke gan-

erobring-skjorten», er det mer den klisjéfylte referansen til

sittende som lagret på minnet. Mensblod er sjeldnere

lock har skrevet mye om feminisme og visuell kunst, og

ske åpenbar. Serien er original i sin fremstilling av kro-

sex enn mangelen på retusjering som utmerker seg. Beg-

vist på film enn for eksempel sæd, som er fast innslag

trekker frem hvordan det feminine nesten er identisk med

ppslighet. Hannah og venninnene som tisser, sover nakne,

det visuelle, mens det maskuline er frigjort fra kroppen.

tar på og av seg klær som er for små og store og øver inn

Hun hevder at vi ikke må se kvinnekroppen som objekt for

ulike stillinger de kan ha sex med kjæresten sin i – det er

representasjon, eller noe vi kan legge eller finne mening

her de potensielt pinlige og sårbare refleksjonene ligger.

Ekte eller skapt?

Når Hannah i en episode
sitter i badekaret og spyr
på seg selv, er det både
pinlig og sårt.

“

i. Ifølge Pollock kan ikke bilder av kvinnekroppen føre oss

Det kan selvsagt diskuteres hvor realistisk serien er.

nærmere feminitet eller kvinneerfaring, siden dette kun

Samtidig er det noe urettferdig over at vi automatisk setter

eksisterer utenfor bildenes verden. Hun fornekter ikke at

likhetstegn mellom kunst og det virkelige liv. Det er fiksjon,

det kan finnes spesifikke sosiale og psykiske erfaringer

tross alt. Bare det beste skal med. Dunham har etter serien

knyttet til kvinners kropper, men at disse ikke er essensen

fått mye kritikk, men også en enorm fanskare. Bildene på

av identiteten, og heller ikke kan nås ved å representere

hennes instagramprofil kommenteres hyppig, og flere av

kvinnekroppen mer realistisk. Pollock argumenter for at

tilbakemeldingene viser takknemlighet over at hun tør «å

vi må finne en stemme som kan snakke om og fra kvin-

være seg selv», og komplimenterer henne for utseende og

ners posisjon, men at denne stemmen ikke er knyttet opp

kropp – ikke minst for det faktum at hun deler bilder av

mot en visuell fremstilling av kvinnekroppen. Ut ifra en

kroppen sin selv om den ikke lever opp til idealkroppen.

slik tankegang er nakenheten i en serie som Girls i beste

Dette kan være med på å forsterke en «på tross av»-men-

fall unødvendig. Likevel, når kvinnelige produsenter og

talitet, der kvinner identifiserer seg med henne som «an-

manusforfattere (slik som Lena Dunham og nevnte norske

nerledes», fremfor å ta til seg at at hun faktisk viser frem

komikere gjør) tar til orde for en mer uhøytidlig og avslap-

en kropp som er helt normal. Altså snus ikke idealet, men

pet holdning til nakenhet, står de som en motvekt til den

hun har kanskje vært med på å skape et rom for denne

striglede kroppskulturen som dominerer offentligheten.

egentlig normale «annerledesheten». Ved å være ærlig om

Da produsent Ilene Landress snakket om Girls på Nor-

sine hudfolder og cellulitter representerer hun noe som

ge reportasjene har uansett det til felles at de er med på å

diske mediedager i Bergen i vår, argumenterte hun for at

mange opplever at har vært fraværende, selv om de selv

holde kropp i fokus. Samtidig står de som et svar mot det

nakenheten i serien er en naturlig del av de hverdagslige

også kjenner det fra egen kropp.

retusjerte og smale idealet vi er mest vant til å få presentert, og viser at det finnes flere former for kropp.

Kropp som skildring
Fjerde sesong av tv-serien Girls er under produksjon, en
serie hovedrolleinnhaver og skaper Lena Dunham har
gjort enorm suksess med. Det har vært grundig dekket
også i norsk media – blant annet her i Fett. Serien lykkes
ofte med å bruke kropp for å skildre humor og selvironi,
men også sårbarhet. Man kan ikke unndra seg kroppen,
og nettopp derfor kan kroppslige beskrivelser være et
effektivt virkemiddel for å skildre både fysisk og psykisk

Mensen er kvinnelig og
vanlig, men i kulturen er det
ekkelt. Faktisk så ekkelt at
bindreklamene gjennom hele
min oppvekst har prøvd å
innbille oss at væsken som
bindet skal klare å holde på,
altså blodet, er blå.

“

situasjonene den skildrer. Hvis man skifter klær eller ba-

Når Girls viser kropp, er den ikke nødvendigvis knyttet

der, er man på et eller annet tidspunkt i en av- eller på-

til sex, og også her skiller serien seg fra mainstreammedi-

kledningssituasjon. Kritikken som går på at så mye naken-

as forkjærlighet for den gjennomseksualiserte kvinnekrop-

het ikke er nødvendig, kolliderer med den realismen som

pen. I de fleste andre tv-serier og filmer er nakenhet spe-

serien ønsker å formidle. Der man oftest er vant til å se

sielt og kroppslighet generelt begrenset til det seksuelle,

sexscenene noenlunde rett på sak, tar man i Girls seg tid til

selv for kvinner som er handlende subjekter. Dette utgjør

fomling, kravling og kaving. Lette vennskapelige og dystre

også et viktig poeng i seriens realisme, og innbyr til en

samtaler finner sted når venninnene sitter nakne sammen

feminismevennlig tolkning: Kvinner er ikke kropp, og kvin-

i badekaret. Her er det altså rom for mange vanlige og

nekroppen er mer enn sex.

(avhengig av hvem man spør) uvanlige situasjoner. Det

Om vi nå henter opp igjen tankerekkene fra Griselda

er ikke nødvendigvis i de kroppslige skildringene at selve

Pollock, så kan ikke bilder av kropp være annet enn re-

historien ligger, men de er en del av det gjenkjennelige vi

presentasjon  og de kan dermed ikke fortelle oss noe om

som publikum trekkes mot.

menneskene som bærer kroppene. Det må en eventuell
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I Girls er kroppen en del av historien, og ikke en oppstykket
enhet slik vi kjenner den fra reklamer som kun viser oss
bestemte deler av kvinnekroppen: et ben, et hode, halvveis
tildekkede bryster og så videre.

“
kontekst gjøre. For å tematisere kvinneligehet og kvin-

imidlertid den styrken og skjørheten hun ser i Rihannas

neerfaring, eller for at kvinner i kultur og underholdning

bilder opp mot artistens tidligere erfaringer – for eksempel

skal få mening utover å være blikkfang og begjærvekkere,

at hun ble utsatt for vold fra sin tidligere kjæreste. Dette

trengs det mer enn passive kropper. Det at kroppsligheten

illustrerer for meg et poeng jeg har vært inne på tidligere,

presenteres i så komplekse kontekster og knyttes så sterkt

at kroppen har større formidlingskraft når den opptrer i en

opp mot erfaring i Girls, er nok noe av grunnen til at serien

kontekst, og gjerne en kontekst som utgjøres av mer enn

hylles for kroppslig realisme. I Girls er kroppen en del av

hentydninger til sex.

historien, og ikke en oppstykket enhet slik vi kjenner den

Det samme gjelder for bildene av «ekte» og «naturlige»

fra reklamer som kun viser oss bestemte deler av kvinne-

kropper som massedeles på nett. Selv om disse bildene

kroppen: et ben, et hode, halvveis tildekkede bryster og

byr på mer realisme enn de retusjerte bildene vi så ofte

så videre.

ser, mister de formidlingskraft fordi de kun presenterer
kropp. Det blir fort for mye kropp og for lite menneske,

Kroppen, livet og sammenhengen

uavhengig av hvem som eier kroppen eller hvordan den
ser ut.

En kvinne som omtaler Girls i en nettartikkel, skriver at

Sanna Sarromaa mener at VGs serie «Kroppen min»

hun sannsyligvis har sett mer til Dunhams pupper enn

uttrykker mer enn bare nakenhet, fordi den også portret-

sine egne. Og da en amerikansk tv-kritiker tidligere i år

terer menneskelige historier. Til tross for at artikkelserien

erklærte at han ikke «forsto motivasjonen for nakenheten»

er med på å opprettholde et fokus på kropp, har den ikke

i serien, var det påan igjen med nakendebatten som har

nødvendigvis samme «problem» som en del av de «na-

rast siden første episode var på luften i april 2012.

turlige» bildene på nett. Dette er fordi fortellingene rundt

På samme måte som kropp har blitt en stor snakkis

kroppene og den uformelle konteksten gjør at nakenheten

rundt Girls, kommer kropp ofte i fokus hos for eksempel

ikke er det eneste man sitter igjen med etter å ha lest sa-

artister som stiller lettkledde i musikkvideoer. Media fo-

ken. Hvis uretusjerte bilder i seg selv er godt for noe, kan

kuserer gjerne mer på det faktum at en artist har spilt inn

det være å bidra til å ta bort litt av perfeksjonspresset i en

en «nakenvideo», enn hvem artisten er eller hvordan låten

tid der det «perfekte» er så uendelig langt fra den mang-

lyder. Som regel fører det med seg både kritikk og berøm-

foldige «normalen»

melse. Forfatter og feminist Camille Paglia hyller for ek-

.

sempel artisten Rihanna for måten hun iscenesetter seg

Kilder

selv på som et seksuelt objekt. Ifølge henne er Rihannas

Mortensen, Ellen m.fler. Kjønnsteori, Gyldendal akademisk, 1. utg,
2008.
http://p3.no/filmpolitiet/tag/anne-gjelsvik/
http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131130/
ARTICLE/131139999/1033&template=printart
http://www.nrk.no/ytring/naken-pa-nett-1.11021464
http://www.ba.no/puls/article7342525.ece

nakenbilder (som artisten hyppig deler med omverden på
Instagram) genuint kunstneriske, erotiske og mystiske, og
mer interessante enn det hun har sett i populærkulturen
det siste tiåret. Når Paglia skriver om Rihanna, knytter hun
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ra nå av, vil vi hente frem saker fra vårt rike arkiv
i hver nye utgave. Hvilken sammenheng tekstene
presenteres i, har mye å si for hvilken mening de

gir oss. Denne gangen byr vi på et ekstra rikt utdrag, i anledning vårt jubileum.
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FøRST og
FREMST ER
jEg MANN
«nei, jeg er ikke feminist, jeg er
maskulinist», skrev Bjørgulv Braanen,
Klassekampens redaktør og en av
norges ti viktigste intellektuelle ifølge en
Dagbladet-kåring i 2005.
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Braanen fulgte opp med
helhjertet å forsvare
Klassekampens første nakenkvinne-forside av Simone de
Beauvoir, insisterer
hardnakket på at teoretikere
som Judith Butler ikke har
noe å bidra med, og sto
tilsynelatende på Harald Eias
side i det store hjernevaskoppgjøret med norske
kjønnsforskere i 2010.
desember 2007 skrev du en kommentar med
tittelen «Jeg, en maskulinist» og overtittel «hva
skal man svare når man blir spurt om man er
feminist». Innlegget ditt har inspirert en del mannsaktivister, det er publisert på nettsteder som for eksempel
maskulinist.no og farogbarn.no. Hva svarer du i dag, er du
feminist?

I

Tekst
Ida Irene Bergstrøm
Foto
Aliona Pazdniakova

RevolveR

Intervjuet

— Nei, du kan vel si at jeg er både feminist og maskulinist. Altså, jeg bare føler at verden må kunne sees
også fra et mannlig perspektiv. Det må ikke bli sånn
at det ikke verdsettes like mye som et kvinnelig perspektiv. Gutter sliter
på skolen, og for så vidt menn all over the place. Det er klart at det er et
patriar… eller, ikke et patriarkat, men at det er menn som har the upper
hand i samfunnet. Men det betyr jo ikke at alle menn, alle enkeltmenn,
ikke både trenger et forsvar og forståelse.
Maskulinisme. Hvordan definerer du det?
— Nei, altså, det er ikke noen stor diskusjon. Jeg går ikke rundt og kaller
meg maskulinist.
Men du erklærte deg maskulinist i en kommentar i din egen avis?
— Ja, jeg gjorde det i den saken. Det var et svar på at Göran Persson sa
at han var feminist. Men det jeg forsøker å skrive, er at det er jo sånn. At
jeg er mann.

Hva betyr det?
— Det betyr at alle mine erfaringer er
mannlige, alle mine … se på meg
da! Jeg er en mannskropp, jeg har
mannlige erfaringer, fra det seksuelle til det praktiske til det personlige. Jeg har vært mann siden
jeg var guttunge! I min mors øyne
har jeg vært gutt, og i mine søskens
øyne. Det er de erfaringene jeg har.
Feminismen har fått mye kritikk for
å være et hvitt middelklasseprosjekt
og har måttet ta inn over seg at det
er mange forskjellige måter å være
kvinne på. Maskulinist-bevegelsen,
hvis man kan kalle den det — de er
aktive på nettet i hvert fall — er veldig
opptatt av den maskuline mannen med
stor M. Det virker som du er opptatt av
denne mannen også?
— Jeg identifiserer meg ikke med
den bevegelsen, jeg vet ikke hva de
står for engang. Sånn sett definerer
jeg meg som feminist. Men man er
de erfaringene man har, og de syns
jeg det er veldig viktig å bidra med.
Det kan jeg si fra mitt ståsted som
mann, og det kan du si fordi du er
jente, eller fordi du er menneske da,
med dine erfaringer.
Du skriver om de stakkars mennene
som lider av kjønnsroller i endring,
om menns synkende status, og at de
trenger maskulinister som tar dem i
forsvar. Hvem skal de forsvares mot?
— Alle trenger å selv få definere sin
egen situasjon og hva de vil. Om det
er i et forhold, på en arbeidsplass
eller i samfunnet for øvrig. Mennesker er individer, de trenger å bli
lytta til og forstått. Og i den grad det
er nødvendig så er det noen som
trenger å bli tatt i forsvar.

Må menn forsvares mot feminisme?
— Nei, det trenger de ikke. Men det etableres fort en
følelse av at «okei, nå kan jeg ikke si det», eller «ånei,
nå passer ikke mine ting inn her» liksom. Feminismen
bør være frigjørende for alle, også menn.
Det er den ikke i dag?
— Bare la meg få si det med en gang, jeg er hundre
prosent for likestilling mellom kvinner og menn. Det
har vært en enorm historisk utvikling, men det er lang
vei å gå før alle mennesker har samme frihet. Mens vi
lever, er det mye i livet som vi alle sliter med og tenker
på, kvinner og menn. Så er det et faktum da, at jeg er
mann. På et intellektuelt nivå er jeg for likestilling og
kvinners frigjøring. Men det jeg kan bidra med føler
jeg, det er mine egne erfaringer. Og det er jo sånn at
kvinner må selv sette ord på det de opplever, og det
er det som må være bevegelsen, det er de som må
presse frem endringer.
Mange menn kaller seg feminister, noen av dem jobber
for endring av kjønnsnormer.
— Altså, det er mulig det er mange menn, men det sier
seg jo sjøl at sånne spørsmål drives fram … ikke det
at menn ikke skal være en del av det men … Men det
er sånn det er liksom.
At feminisme er en kvinnebevegelse, så må menn drive
sin egen kamp?
— Nei, men det er kvinnene som må drive frem endringene. Det ligger nesten i ordet, ikke sant, feminisme!
Det er det som er utgangspunktet for den maskulinismefølelsen. Det er kjønn, altså. Det er det Butler sier,
hvordan gjør vi kjønn. Det er jo det det går på. Vi er alle
deltakere i kjønnsutøvelsen, mer eller mindre bevisst.
Wow! Du siterer Butler og er enig med henne!
— Hehe, ja …
Trenger vi en separat mannsbevegelse?
— Nei, det tror jeg ikke. Menn som mister ungene sine
i barnefordelingssaker blir rasende og kan bli med
på hva som helst, maskulinistbevegelser og det som
verre er. Jeg kjenner noen menn som har opplevd det.
Men en kvinnelig advokat jeg kjenner mener at det er
et større ærestap og et større tap i livet for kvinner å
miste foreldreretten. I et sånt spørsmål ser man hvor
komplisert det hele er.

Men dette er jo et eksempel på kjønnsrollestereotypiene
i full sving.
— Jo, og man skal blikke framover, man skal endre lovgivning, man skal endre holdningene. Men samtidig så
er vi menn og kvinner og kjønnsroller. Dypt ned i seksualiteten så er det kjønnsrollemønstre, og når det er
en menneskelig realitet blant de menneskene som lever i dag at det å miste foreldreretten er et mye større
ærestap for kvinner, som ødelegger deres liv i mye
større grad enn for menn, så mener jeg det er mulig å
forstå at hun tenker som hun gjør.

slAppe lItt Av
Det er ikke nytt at man på venstresida og i arbeiderbevegelsen har sett og ser kampen om kjønnslikestilling som
underordnet. Først revolusjon, så alt det andre. Du og
Klassekampen får også kritikk for å gi mye spalteplass til
unge menn, og for så vidt eldre menn, med negativt syn
på kvinnefrigjøring. Hva tenker du om denne kritikken?
— Det er ikke noe spesielt på dette området at vi gjør det.
Vi gir spalteplass til reaksjonære konservative og sånn.
Også er det en realitet at for eksempel sånne som Kåre
Lunden som hadde et innlegg forrige uke, han er en venstresideskribent som har vært sentral for oss i alle år. Det
ville vært veldig rart hvis vi skulle sensurert ham.
Kåre Lunden er et perfekt eksempel. I kommentaren «Leiarskap i feminismens tid» skriver han at «all
kjønnskvotering går per definisjon ut på å nøye seg med
fagleg mindre kvalifiserte stillingsinnehavarar enn ein
kunne ha fått». Han skriver at kjønnskvotering kan være
en av mange årsaker til 22. juli. Etter 22. juli er det bred
enighet om at man må kreve mer fra debattanter, mer redelighet og saklig argumentasjon. Lunden underbygger
ikke sin påstand med fakta eller argumenter, han bare
slenger den ut. Er det riktig at han får spalteplass til å ytre
slike påstander?
— Jeg forstår det som at det er radikal kjønnskvotering
han er mot jeg, for da går nesten resonnementet hans
opp, gjør det ikke det?
Nei, han skriver «all kjønnskvotering».
— Nei da, men jeg syns vi skal slappe litt av.
Skal vi det?
— Når vi ser regjeringas utnevninger til utvalg og styrer
og sånn, er det klart at man passer på å få inn riktig antall av ditt og datt. Det med kjønn er en klar fordel.
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Å være kvinne er en fordel når du søker lederposisjoner i
staten, mener du?
— Ja. Hele poenget med kjønnskvotering er nettopp at
man skal ta kjønnshensyn for å hjelpe kvinner fram.
Det er per definisjon å ta hensyn til noe annet enn
kvalifikasjonene. Det er det som er ordren, det er det
som er bestilt, og det skjer. Lunden sier ikke noe mer
eller noe annet. Jeg mener at han på et nivå har rett.
Er du mot kjønnskvotering?
— Nei, jeg er for kjønnskvotering.
Hva slags plass har feminisme hos deg, en mann med
mye makt på venstresida?
— Da må neste jeg spørre deg, hva er definisjonen på
feminisme? Jeg vet ikke. Jeg føler sjøl at jeg i den jobben jeg har står for likestilling, og at kvinner skal ha
samme rettigheter som menn. Jeg ønsker å bidra til
diskusjonen om det, og jeg mener at rollen som redaktør er å la ulike sider strides. Og det er ikke min fortjeneste, men det har vokst fram veldig mange jævlig bra
kvinnelige ledere og journalister i vår bedrift.
Hvordan syns du det står til med norsk feminisme i 2012?
— Nei altså, jeg vet ikke.
Jeg vil påstå at man sliter litt med omdømme. Har du noen
råd til feminismen, hva burde dagens kampsaker være?
— Jeg vet ikke. Alle er jo dypt engasjert i både kjønnsspørsmål og feminisme, så det er ikke noe dårlig utgangspunkt. Men jeg blir av og til provosert av en stil
som fort blir moralsk. Feminismediskurser er litt sånn,
«huff dette er fælt og alle bra mennesker bør være mot
det». I stedet for å gå på motargumenter. Jeg opplever
det som om man skal opprettholde en viljeskanse;
dette vil vi, dette er riktig, og ved å si det så blir det
riktig.
Eksempel?

— Nei det tror jeg ikke er riktig å si. Jeg har lest Det annet kjønn. Og jeg har lest noe av Butler, noen artikler,
og den svenske antologien av Tiina Rosenberg, Könet
brinner. Så jeg har vært litt engasjert i den derre Butlerdebatten da.
Du er ikke fan av henne.
— Nei, jeg mener hun tar feil. Eller, feil. Det er jo sånn
med alle postmodernister at når du begynner å kritisere dem så mener de det ikke likevel. Alle som elsker Butler sier hele tiden at hun ikke mener det hun
mener, av det jeg klarer å lese ut av henne at hun
mener, så jeg må bare gi opp. Ideen om at man bare
sosialt gestalter et kjønn, det mener jeg ikke er riktig
altså. For å ta det på litt mer grovt mål, siden kvinner
og menn har ligget sammen og fått barn i så mange
generasjoner, så må det være noe i genene våre som
gjør at vi syns dette er litt morsomt. Og alle detaljene
rundt om at det finnes ditt og datt og homofili, og, ikke
sant. Å holde på sånn. Det du gjør da er å teppebombe
hjernen med tøv. Det må være et bevis, mener jeg.

FRA EVIgHET TIL EVIgHET
Har du lest mye feministisk teori?

Intervju
et

På hva da?
— At kvinner og menn er forskjellige og er tiltrukket av
hverandre. Det betyr ikke at det ikke er homofile og
både det ene og det andre, men i den store boka så
må det være noe som gjør at they fell in love og ligger
med hverandre.
Intervjuet ditt med Jørgen Lorentzen, «Sexprat med Lorentzen», i forbindelse med hjernevaskdebatten, går ut
på å presse Lorentzen til å si det du sa nå. Hva var greia?
— Greia var at jeg følte at, kan du ikke bare «si det a
Jørgen», så er vi helt enige? Det er som når jeg diskuterer med postmodernister, kan dere ikke bare si at
det finnes en sannhet da? Selv om vi ikke kommer til
den, så finnes det en sannhet. Kan dere ikke bare si
det da, så er vi ferdige? Åh nei, vi skal gå runder på
runder.
Hva oppnår du når du får banka i bordet at sånn er det?

— Det er riktig å si at alle kvinner skal kunne gå gjennom parken akkurat som de vil, gå på byen når de vil,
drikke seg så dritings som de vil. Det er riktig å si, for
et sånt samfunn vil vi ha. Men det er på en måte ikke
helt sant. Jeg skjønner godt behovet for å si det, for
det er sant at man bør kunne gå gjennom parken om
kvelden. Men det er ikke sant at man kan det.

RevolveR

— Jeg er politisk engasjert, og det er helt umulig å ha en
politisk bevegelse som hvis du kommer på tv, så begynner du å røre rundt om queer og trans og forskjeller
og sånt. Du kan ikke bare si at det er Gud og staten som
sier at dette er en mann og en kvinne — også skal alle
opposisjonelle si nei, nei, det er mye mer komplisert
enn det. En politisk bevegelse og venstreside som skal
ha noe gjennomslag, må kunne si begge deler. Skal du
klare deg i en valgkamp over tid, så må du rydde opp i
din egen argumentasjon.

— Alle trenger å selv få definere
sin egen situasjon og hva de
vil. Om det er i et forhold, på en
arbeidsplass eller i samfunnet for
øvrig.

Dersom anledningen byr seg, lover Braanen at vi snart får se en naken mannlig filosof på forsida til Klassekampen.
— Et nakenbilde av en tjukk Adorno i en robåt med svær mage, litt sånn buddha-aktig, hadde vært stas.
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Det er jo et kjært gammelt feministisk slagord at «det personlige er politisk».

Se på David-statuen.

Så den er enklere?

— Ja, hvis du går så langt tilbake. I moderne tid så har
dette vært knytta til kvinner. Men vi begjærer hverandres kropper, så vi kan ikke si at det ikke får være i offentligheten heller. Det er når det skjer i kommersielt
øyemed at det er problematisk. Alle livene våre er jo
nå så innsnevra i systemet. Se Facebook for eksempel, alt helt ned på bestemorsbildene er med. Dette
er sånn Frankfurterskolens Gotham altså. Hver pore
av kroppen er infisert av kapitalismen. Facebook er
inkarnasjonen av det, nå orkestrerer kapitalismen
alt. Før jobbet vi, og gikk hjem til
familien og fritida, et fristed. Nå er
alt inne i kretsløpet, selv seksuallivet. Men det hylles som et teknologisk framskritt så da er det vel bra.

— Nei, så den henger sammen, så den er logisk, så den er stresstesta. Og
jeg mener åpenbart at postmodernistiske feminister ikke var stresstesta,
det viste Eia-debatten. Og jeg mener at det er helt sinnssykt at ikke Jørgen Lorentzen klarer å si det jeg ber han om å si. Hvis du ikke er villig til å
si det, så betaler du ikke inngangsbilletten i den offentlige debatten. Det
er ikke noe vanskelig! Eller, hva er vanskelig?
Det vanskelige er at når du sier at en mann er en mann og en kvinne er en
kvinne, så slår du ikke bare fast fakta om kroppen, det følger med ideologisk
bagasje om hvordan denne kvinnen og mannen er og bør være. For eksempel at en er egnet til å gi omsorg, og den andre ikke. Det følger ofte også en
altfor enkel fremstilling av en kompleks verden. En politisk bevegelse kan
ikke ignorere at store fortellinger og sannheter ofte gir skylapper når det
gjelder virkeligheten til menneskene man tror seg å jobbe for.
— For det første så kan du ikke bygge politisk bevegelse på bare fornektelse. Det er ikke sånn, det er ikke sånn, eller det er mye mer variert, det
er mye mer komplisert.
Men det er komplisert.
— Verden er jævlig komplisert. Men både forskning og feminisme må
prøve å etablere delsannheter på områder hvor de finner konsensus. Og
i det større politiske rom, som Norge er, så må du også ta ansvar for at
det store flertall føler seg hjemme i diskusjonen. Faren er, og det mener
jeg venstresida til dels har gjort, at du utvikler ghettospråk og ghettotenkning som ikke kommuniserer. Og da overlater du på en måte flagget og
kjerka og, ja, kjærligheten! Hvis du overlater kjærligheten til høyresida,
da kan du bare legge ned altså. For folk der ute så er kjærligheten jenta
i nabobygda og ekteskapet og sånt. Og når det ikke blir akseptert og
forstått, så tror jeg heller ikke at du får folk med.
Men det er vel nettopp det som er akseptert og forstått? Folk som prøver å utvide
den fortellinga møter stor motstand?
— Venstresida må være ansvarlige. Vi kan ikke bare stille oss som en
krafsende katt på utsida av døra. Huset består av dører og vegger og
grunnmurer som må brytes ned før eller siden, også sitter man bare og
krafser og krafser. Det som er igjen av det huset til slutt, det er Adolf
Hitler altså! Når man har krafsa lenge nok.
Står feministene og krafser?
— Nei, jeg sier ikke det. Men vi må holde byggverket oppe. Noe du tror på,
noe positivt du tror på, må være med og holde det oppe.

Å VÆRE FEMINIST
Hvordan var det å være ung i feminsmens gullalder på 1970-tallet?
— Det var en del veldig bra verdier i det altså. Det er veldig rart at vi i dag
er et samfunn som erklærer seg feministisk, samtidig har det vel aldri
vært så mye boobs og babes overalt. Jeg trodde da jeg var ung på 70-tallet at frigjøringen for kvinnene ville komme når det gjaldt det kropps-

— Ja, nettopp. Jeg ser folk som er mye yngre enn meg,
der damene organiserer hele den private sfæren. De
er veldig opptatt av å være likestilt, så mannen vasker
opp. Men det er klart at hele den byrden, det ansvaret
som kvinner har — man later som, tror jeg, at det ikke
er sånn. Vi vil gjerne fremstå som likestilte og frigjorte,
så vi pynter litt på det. Men det skulle jo egentlig ikke
være noe i veien for at det kunne endres.

— Hvis du overlater kjærligheten til
høyresida, da kan du bare legge deg
ned altså.

I patriarkatspørsmålet velger Braanen å benytte seg av
interseksjonalitetskortet: - Jeg skjønner at det er veldig
viktig å si at det er et patriarkat, men apropos klasse og alt
mulig sånn. Jeg får være litt sånn postmodernist, og si at
det er intertwined.

lige. Jeg tenkte at menn hadde en
fordel fordi de ikke ble bedømt på
utseendet. Du kunne se ut som en
dass og bli professor liksom. Det er
en veldig stor frihet å ikke bli dømt
på utseendet. Jeg trodde at kvinner
skulle komme dit også.
Det er jo noen samfunnsmekanismer
som gjør at Klassekampen har hatt en
naken kvinnelig filosof på forsida, men
så langt ingen nakne mannlige filosofer
som jubilerer.
— I Dagbladet hadde det vært ’se
på rumpa til Simone de Beauvoir a
dere’. Det er faktisk sånn at ting får
en annen valør når vi gjør det, enn
når en tabloid avis gjør det. Det er
klart at et nakenbilde av en tjukk
Adorno i en robåt med svær mage
hadde vært stas. Men selv om vi
hadde et nakenbilde av Adorno, litt
sånn buddha-aktig, så er det sånn at
den nakne kvinnekroppen har vært
knytta til skjønnhet i veldig lang tid.
Det har vel den mannlige kroppen
også?
— Nææ …

Det er mange seiglivede stereotypier
knyttet til feminisme, jeg skal på God Morgen Norge i
morgen og svare på spørsmål om jeg har hår under armene. Hvordan kan man motarbeide disse begrensende
forestillingene om feminisme?

— Jeg er jo sosialist, jeg er tilhenger av arbeiderbevegelsens verdier og skriver om det hver eneste dag. Men
jeg jobber ikke i industrien, og jeg kjøper leilighet på
det åpne markedet. Riktignok bor jeg her i Gamlebyen.
Også går jeg frem og tilbake til jobben. Hva er det da
min sosialisme består i? Det er jo også et spørsmål
om hvor viktig er det å være feminist? Dette er tross
alt politiske retninger som stiller krav og som ønsker
politiske løsninger, men kjødet er skrøpelig. Noen er
egoister, men jeg vil ikke nekte dem medlemskap i
noe sosialistparti. Det berører folks liv, men en smart
politisk bevegelse må stå for smart politikk. Du skal
ikke måtte bli spurt om du barberer deg under armene
liksom. Jeg som sosialist blir alltid spurt om hva slags
bil jeg har. Det er noe med at når politikk blir identitetspolitikk, da blir den dårlig.
Fordi da blir det moraliserende og individualiserende?
— Ja, og det blir et identitetsspørsmål. Jeg har i hvert
fall tenkt at sosialismen ønsker at sosialistiske verdier
skal styre i det kollektive, og på stats- og samfunnsplanleggingsnivå. Men det å kjøre så jævlig med det
der «ligge øverst» eller kroppsbehåring og alt mulig
rart ... Jeg vet ikke om kjønn er en mye vanskeligere
ting da, men sånn jeg prøver å diskutere politikk er å
se på hva er det vi som samfunn kan bli enige om å
gjøre som går i riktig retning og bidrar til positiv utvikling. Og på det området så er moralisering over
folks liv stort sett counterproductive.

Hva hindrer endringa?
— Det er jo det med barn.
Ikke kjønnsroller?
— Jo, jo. Vi får se om pappaperm er tilstrekkelig. De
grunnleggende tingene vil vel endre seg. Men det går
utrolig mye treigere enn vi tror. Også er det et eller annet som gjør at kjønnsrollemønstre opprettholdes. På
den gamle gården så var det kvinner som organiserte
det sosiale livet og den hjemlige sfære, mens gubben
jobba. Nei, jeg tror at det der å få barn, det må brytes.
Man må slutte å få barn?
— Nei, men kvinner kan jo få barn. Så de har det jo i
seg før de får barn. Så … nei, dette er ikke jeg den
rette til å svare på. Men her føler jeg at det er en utfordring som er litt spennende, fordi vi må liksom tenke
og snakke enda dypere enn det der. Det er det samme
som med den Fifty Shades of Grey-debatten. Til tross
for likestilling og alt mulig, så er det likevel tradisjoner
eller lengsler eller krav som lever videre i en eller annen forstand.
Du mener det er genetisk?
— Jeg driter i om det er gener eller ikke. For alle praktiske forhold så er det det samme. Det er selvfølgelig
jævla morsomt å diskutere arv og miljø. Men for politikkens del så er det sånn at selv om du mener at noe
er politisk skapt, så kan du ikke gå ut sånn som de
gjorde i Russland og brenne alle kirker og si «nå er det
ateisme her, gutter!» Eller damer da. Det funker ikke.
Du kan ikke bare rive alt opp just like that.

Neste Fett slippes
11. desember, akkurat i tide til
at du kan gi det bort til jul.
Vi fortsetter å markere jubileet vårt med flere dykk i arkivet og
en gjennomgang av Fetts historie både internt og eksternt. I
tillegg vil vi se nærmere på hva regjeringa driver med, og på

Overhaus.no

den feministiske våren – hvor den har tatt og bør ta veien.

Og en hel del annet, som du kan være med å påvirke hva blir.

Send en epost redaktor@fett.no om du har tips eller vil bidra.
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Det er langt igjen til mål!
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Deadline på tekst til neste utgave er 15. oktober. Illustrasjoner
og foto har deadline 1. november.

Takk til alle dere som abonnerer, oppmuntrer, kritiserer,
følger, støtter, stiller, bidrar og gir av deres tid på en eller
annen måte.
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Tidsskrift lagd av sinte feminister siden 2004.
NB: Av og til bruker vi humor.

