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sommer har vi i Fett prøvd å bli kloke på porno. Det er 

lettere sagt enn gjort. Én ting er at researchen gir deg 

rare blikk på T-banen og enda rarere anbefalinger på 

Youtube. Porno er også et betent tema for mange, ubehagelig 

å diskutere og vanskelig å finne fram til pålitelig kunnskap om. 

Den som vil skjønne noe av pornografi som samfunnsfenomen, 

må først lære seg å navigere i pornodebatten, som ofte antar 

skyttergravslignende former. 

Porno er et av de største populærkulturelle fenomenene vi 

har, som Nils August Andresen skrev i Morgenbladet i sommer. 

Internett har gjort porno allment tilgjengelig, billig og anonymt. 

I Norden får en gjennomsnittlig ungdom sitt første møte med 

porno ved 11-årsalderen, godt hjulpet av smarttelefoner og 

nettbrett. Hva menn angår antar mange at pornobruk er noe 

nærmest universelt. En kanadisk studie av påvirkningen av 

porno på unge menn måtte for eksempel avlyses fordi det var 

umulig å finne en kontrollgruppe. 

Samtidig er pornoens estetikk og språk til stede på stadig 

flere kulturelle arenaer, fra Miley Cyrus’ sceneshow til Peer 

Gynt på Nationaltheatret.  Det er betimelig å spørre seg hvilken 

rolle pornografi spiller i samfunnet, hvordan den påvirker oss 

og hvordan vi skal forholde oss til det.

Det siste året har vi sett flere debatter om porno i den 

norske offentligheten.  I november satte Heidi Helene Sveen i 

gang en diskusjon om ungdoms pornovaner. Kari Jaquesson 

og flere andre kom på banen og pekte på problematiske prak-

siser i pornobransjen, som igjen ledet til debatt om kildebruk i 

pornoforskningen. Så kom det store Trygdeoppgjøret 2015, og 

vi ble nødt til å snakke om hvorfor seksualisert latterliggjøring 

av kvinnelige samfunnsdebattanter ikke er så kult. Ikke før had-

de NRK rukket å ikke beklage pornosketsjen før årets russ dro i 

gang låter av et kaliber som kan få en til å regelrett lengte etter 

Aune Sand-dikt. 

I
Fortsatt ser vi at debatten er preget av mangelen på pålitelig 

kunnskap, særlig når det gjelder selve pornobransjen. Studier 

og statistikker anklages ofte for å være mangelfulle, utdaterte 

eller partiske, og debatten koker gjerne ned til om man er for 

eller mot. Det mener vi er et lite konstruktivt utgangspunkt.

Målet med dette nummeret av Fett er ikke å presentere en-

delige svar, eller å diskutere hvorvidt porno burde feires eller 

avskaffes. I stedet utforsker vi pornoens rolle i samfunnet fra 

flere synsvinkler. Vi velger å gi plass til stemmer fra ulike are-

naer, og inviterer til åpen tenkning rundt pornografiens betyd-

ning, hva den er og kan være.

Filmskaper Erika Lust vil redefinere måten vi tenker på por-

no gjennom feministiske pornofilmer. Serietegneren Karolina 

Bång lager queererotiske utopier og ønsker seg en større norm-

kritisk bevissthet i skildringer av seksualitet. Knut Kolnar skriver 

om menn, porno og maskulinitet, mens Rikke Amundsen tar for 

seg fenomenet hevnporno og spør seg hva en slik trend sier 

om samfunnet vi lever i.

Vi ser på hvordan forfattere, en kortfilmskaper og en kunst-

ner tematiserer porno i sine verker, og utforsker fremtidssce-

narioer: Hvor er pornoteknologien på vei? Hva om NRK begyn-

ner å kringkaste porno?

Sammen tegner disse bidragene et bilde av hvordan vi som 

samfunn forholder oss til pornografi som fenomen i 2015. Vi 

håper dette nummeret av Fett kan bidra med noen nye perspek-

tiver i pornodebatten.

God lesning,

Hedda Lingaas Fossum

Redaktør i Fett

L E D E R  # 3 ,  2 0 1 5
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15

P O R N O K A M P 
O G 

M E N S O P P R Ø R 
Tekst: Marie Alming, musiker, skribent og redaksjonsmedlem i Fett. Forfatter av Stjålet fra Radio Nova (2015)

Illustrasjon: Terese Larsen - www.tereseblarsen.com

TO PLAKATAKSJONER Det er februar 2015. Jeg sitter på t-banen 

i Oslo og skuer utover et hvitt og gulstripet vognlandskap. Og noe rødt: 

en plakat jeg ser hver eneste dag jeg setter meg her, og som irriterer 

meg fra første stund. Den er beregnet på sånne som meg: Kvinner som 

menstruerer. Skulle jeg ha menstruasjonssmerter finnes det hjelp å få, 

forteller den meg, men uten å bruke ordet «mensen». Det kalles «jord-

bæruke» og «tante Rød».

Juli 1977 er min mor på jobb i Sporveien, som vikarierende kon-

duktør på Holmenkollbanen. T-banene er røde og blå, og grå innvendig. 

Mamma var ennå ikke mamma på dette tidspunktet. Hun er yngst i en 

søskenflokk på fire, oppvokst i et professorhjem i Trondheim, og er i op-

posisjon mot det meste. På t-banen stirrer hun og kollega Rannveig på 

reklameplakater av blonde kvinner med lyst i blikket som stirrer ellers 

tanketomt ut på de to unge feministene. Reklamen er for bladet Nye 

Alle Menn.

Jeg fortsetter å irritere meg over de barnslige plakatene på t-banen. Jeg 

benytter min stilling i studentradioen Radio Nova til å ytre min frus-

trasjon på lufta, frustrasjon over reklamebransjen generelt, og farma-

søytselskaper spesielt, som må farge menstruasjonen blå og later som 

om det finnes frihet i en liten tampongeske. Som ikke klarer å bruke 

voksne ord til voksne kvinner, men må gjemme seg bak et språk som 

er tilpassa 10-åringer i et forsøk på å selge smertestillende medisiner.

Min mor tar fram den hvite roperten i 1977, og deltar i en punktde-

monstrasjon sammen med Rannveig og en mengde andre kvinner mot 

«pornoplakatene». Hun ytrer sin frustrasjon rundt det dobbeltmoralske 

samfunnet hun er en del av som påstår at kvinner og menn er likestilte, 

men som samtidig viser kvinnen at hun ikke er mye mer enn et objekt 

som skal tilfredsstille mannen: «Kvinnen framstilles her som et noe, 

klar til seksuelle tjenester på menns premisser – en oppblåsbar Bar-

bara», sier hun til VG om plakaten hun reagerer på.
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I det nye årtusenet tar jeg fram tusjen. Jeg 

aksjonerer i det stille ved å stryke over ordet 

«jordbæruke» og skrive «mensen». Jeg tar 

bilde av mitt hærverk og legger det ut på In-

stagram, med emneknaggen #dethetermen-

sen. Gjennom min private mini-aksjon ser jeg 

at det er flere som har tenkt det samme som 

meg: Jenter og kvinner rundt omkring i byen 

har hatt den samme reaksjonen – og den sam-

me aksjonen – på tante Rød-plakatene. Selv 

om vi aldri møtes i demonstrasjon, er vi et lite 

kollektiv på internett, samlet – ikke under en 

parole, men under en emneknagg.

Mamma og Rannveig samler plakatene fra Holmenkollbanens veg-

ger, og legger dem i en bunke på endestasjonen. De ønsker seg en 

pornofri arbeidsplass. Flere av Sporveiens ansatte inspireres til å gjøre 

det samme. Sporveisledelsen spør mamma og Rannveig om de kom-

mer til å fortsette å ta ned plakater, som tross alt skulle henge oppe. De 

svarer ja. Dermed blir de permittert fra sommerjobben og får ikke jobbe 

mer i Sporveien.

Med det samme er de ikoner for kvinnesaksgruppene. Gjennom 

ryktebørsen blir aksjonen deres enda mer radikal og aggressiv: De skal 

ha slengt plakatene ut av vinduet og latt dem ligge strødd i skinnegan-

gen. Flere hundre samler seg til nevnte demonstrasjon i august. En i ut-

gangspunktet fraksjonert feministbevegelse finner én ting de kan enes 

om: Rannveig og Liv skal ha jobbene sine tilbake. Kvinnediskrimineren-

de reklame har ingenting på t-banen å gjøre. Det kalles plakataksjon og 

alisering av kvinnekroppen. Jeg kan ikke kalle Weifas reklameplakater 

for seksualisering, det er vel heller en naivisering og tildekking av det 

som er naturlig ved kvinnekroppen. Og det er ironisk at kvinnekroppen 

kan være naken når man skal selge briller, men den får form som et 

jordbær når det er snakk om menstruasjonssyklusen. Der jeg holder 

sprittusjen min opp mot farmasøytgiganten kan jeg allikevel ikke unn-

være en følelse av at de store aksjonenes tid er forbi. Kan jeg gå i min 

mors trikkespor med hevet knyttneve? Er våre feministiske syn like, el-

ler kjemper vi forskjellige kamper?

«Det er vanskelig å gjennomføre et tradisjonelt ungdomsopprør 

hvis foreldrene dine selv er opprørere», skriver Marta Breen i Født fe-

minist. Ja, det er vanskelig å fylle mammas trikkespor. Bevisst eller 

ubevisst har jeg fått en del ansvar for å bringe den feministiske arven 

videre. Min mor var så feministisk at hun fikk en datter på selveste kvin-

nedagen: meg. Så hvordan følge etter ei dame som var med på å starte 

et opprør som resulterte i lovendringer?

Kanskje skulle mitt opprør vært som det mange av mine jevnal-

drende gjør: Å ikke være feminist. Det er ikke alle som ser poenget. Der 

mamma i sin ungdom lett fant seg et feministisk miljø, må jeg bruke 

flere år på å finne det samme. Men, som Marta Breen skriver, det er 

vanskelig å finne den samme kollektive rusen som på 70-tallet, det er 

vanskelig å finne samholdet og engasjementet rundt saker som bare 

kjentes så viktige at de ikke kunne vente. At man bare måtte ta ned 

plakater og gå i tog. Allikevel begynner jeg å lukte en ny feministisk 

oppvåkning. «Slik ser en feminist ut» dukker opp på flere og flere men-

neskers bilder og t-skjorter. P2-programmet EKKO sender i april et pro-

gram de kaller «Den fjerde feministbølgen». Kanskje er mensopprør en 

liten dråpe i et større hav?

INTERNETT ER DEN NYE GATA «Viral feminisme», skriver Bre-

en, Jordahl og Schultz om i F-ordet. Når jeg diskuterer nye feministbøl-

ger med mamma, må jeg informere henne om at det foregår mye i den 

verden hun ikke er til stede i: Den digitale. I F-ordet står det at sosiale 

medier må få en stor del av æren for at feminisme er i ferd med å 

erobre en ny generasjon unge mennesker. Fordi sosiale medier har blitt 

de nye mediene, de nye reklameplattformene og den nye doveggen, 

Jeg tar bilde av mitt 

hærverk og legger 

det ut på Instagram, 

med emneknaggen 

#dethetermensen

Det er ironisk at kvinnekroppen kan være naken når man 

skal selge briller, men den får form som et jordbær når det 

er snakk om menstruasjonssyklusen.

har vi større makt til å påvirke reklamebransjen og kapitalismen ved å 

skape engasjement på internett. Derfor er den virale feminismen sterkt 

koblet opp til skjønnhetsaspektet. 

«Viral feminisme er den fjerde bølgens våpen», skriver forfatterne 

av F-ordet. Aha, så det finnes en fjerde bølge! Den første tok til på slut-

ten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, den andre var min mor en 

del av, i 60- og 70-åra. Den tredje foregikk på 90-tallet, med Marta Breen 

og Råtekst-antologien, som var inspirert av den svenske Fittstim-beve-

gelsen. Nå surfer vi opp på en ny.

Men for 70-tallsfeminister som min mamma, er ikke denne bølgen 

synlig. Plattformen er like hemmelig og skjult som plattform 9 ¾ er for 

Harry Potter. Det krever sine innvidde hekser som kan vise deg hvor-

dan du finner fram. Det resulterer i at mamma tror at feminismen er 

død, at unge jenter ikke bryr seg om viktige spørsmål som kroppspress, 

skjønnhetstyranni, likelønn, seksuell trakassering eller dobbelmoralis-

me. Mammas generasjon tenker at vi er litt sløve, at vi er flinke, streite 

piker, opptatt av å gå strake veien inn i en karriere, mele vår egen cup-

cake, oppfylle våre personlige drømmer. Samtidig har raddisene fra 

70-tallet vokst opp til å bli pene, borgerlige mennesker som er opptatt 

av å reise. Deres hvilepute er å tenke på at de i sin ungdoms tid var med 

og skapte en forskjell, og at det nå er den nye generasjonens oppgave 

å føre feminismen videre.

Om det er en ny bølge, sier mamma, så kan hun ikke se den. Den 

samler ingen til demonstrasjon på gata, ingen står på hjørnet og bruker 

ropert og veier med paroler. Når jeg forteller mamma om mensen-ak-

sjoner og #jegharopplevd-historier, så foreslår hun at Internett er den 

nye gata. Emneknaggene er de nye parolene.

PORNO OG PRESS Hva er i så fall målet til den nye bølgen? 43 % 

av norske jenter på 16 år er misfornøyd med kroppene sine, skriver Bre-

en, Schultz og Jordahl. Da jeg selv var 15, ble jeg og en klassevenninne 

intervjuet av Dagsavisen. De skrev en sak som handlet om slankepress 

hos unge jenter, og fant oss en dag vi gikk rundt i Oslo. Overskriften 

ble: «Vi slanker oss ikke». Det var heller ikke så vanskelig å vedgå fra to 

jenter som fra naturens side var heldige med en slank figur. Det betyr 

ikke at vi var frie for utseendefokus. Men journalistene spurte oss ikke 

pornokamp i avisene.

«Mensopprør», kaller Aftenposten min 

egen og andres tægging på jordbæruke-pla-

katene. Det lages koblinger til menstruell re-

volusjon i Sverige, der flere feminister har tatt 

menstruasjonen «tilbake», og lar den være en 

del av kunst, tegneserier og hverdagslivet. De 

ønsker ikke at menstruasjonen skal være noe 

å skamme seg over. Sentralt står kvinnekrop-

pen, og viktigheten ved å ikke lære unge jen-

ter at menstruasjon er noe som skal metafo-

riseres eller gjemmes vekk. Og at all reklame 

trenger å sees gjennom et tjukt bullshitfilter, 

for å bruke Oda Faremo Lindholms uttrykk.

Mensopprøret når faktisk igjennom. Farmasøytselskapet jenker 

seg, og lager nye plakater, der ordene «tante Rød» og «jordbæruke» er 

fjerna. De tar brukerne sine på alvor, noe de bommet grovt på i første 

omgang. For mammas del var aksjonen for så vidt også en suksess. 

Hun ble etter noen måneder tilbudt jobben sin tilbake. Likestillingslo-

ven ble vedtatt i 1978, og sammen med den et forbud mot kjønnsdiskri-

minerende reklame i markedsføringsloven.

FØDT SÅNN? Det føles litt stakkarslig å sammenligne min egen pla-

kataksjon med mammas. Men i bunn og grunn kjemper vi for det sam-

me, med 38 års mellomrom. Vi kjemper for kvinnekroppen. Vi ønsker 

oss en t-bane fri for nedsettende ord om vårt kjønn. Mammas feminist-

generasjon kjempet mot det de anså som pornografisering og seksu-

“

“
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om kroppshår, små pupper, store neser, eller brede hofter. Dette var 

i stringtrusenes og de lave Miss Sixty-buksenes tid. De kuleste jente-

ne handlet klærne sine på barneavdelinga på Hennes & Mauritz, og 

allikevel klarte de å finne lyserosa topper det sto «Pornstar» på. Neida, 

vi slanket oss ikke. Men vi visste veldig godt hvilken størrelse vi tilhørte.

I 1972 skrev Kvinnefronten om kapitalens gevinst på kvinners usik-

kerhet og deres «opplærte forfengelighet». Dermed var det mange fe-

minister som valgte å se bort fra skjønnhetsidealet de mente var skapt 

av en patriarkalsk reklamebransje, et ideal hvis forfølgelse bare gjorde 

kvinner mer misfornøyde og ulykkelige. Så de kastet BH-en, barberhø-

velen og sminken. De lærte hverandre å få øynene opp for de strukturer 

i samfunnet som kvinner ble styrt av, og kapitalismen var en stor del 

av det.

I år skriver Breen, Schultz og Jordahl omtrent det samme: «Når du 

får øynene opp for at noen faktisk har økonomiske interesser i at du har 

et dårlig selvbilde, blir det lettere å takle perfeksjonspresset som strøm-

mer inn fra alle kanter.» Og når jeg spør mamma om hva som skjed-

de med kampen mot porno og kvinnekroppspress på 70-tallet, virker 

det som om de tapte den den gang. De vant igjennom en lovendring, 

men mamma kan ikke se at kvinnekroppen har det noe bedre nå enn 

da. Snarere tvert imot: det er mer fokus på utseende, for begge kjønn, 

pornoestetikken har kommet for å bli, og pornografi er lett tilgjengelig 

for alle med internett. Breen, Schultz og Jordahl henviser blant annet 

til Elevkalenderen av skoleåret 14/15, som på forsiden har en påkledd 

gutt med skjegg og briller, ved siden av en naken jente kun iført caps. 

Min mors generasjon reagerte på at halvnakne kvinner ble brukt til å 

selge biler; selv er jeg oppvokst med at en filmscene med Liv Tyler som 

vasker bil i bikini og sakte film er en av 00-tallets mest ikoniske. Porno-

estetikken påvirker menneskers forventninger til seg selv og andre og 

gjør blant annet at flere og flere jenter nå ønsker seg «intimkirurgi» og 

er redde for å vise seg nakne for sine medsøstre. Mensenbegrepet er 

skambelagt, cellulitter og kroppshår er skikkelig ut, og for lange eller 

skrukkete kjønnslepper gjør at kvinner legger seg på operasjonsbordet. 

Porno og skjønnhet henger sammen. 

TUNGE TOG Min mor og jeg har flere ting til felles: plakataksjoner, 

fregner, feminisme. Kamp om selvbestemt abort var en stor del av den 

feministbølgen mamma var en del av, og jeg gikk i tog for å vise min 

motstand mot reservasjonsretten i 2014. Vi har begge jobbet i kollektiv-

bransjen og ført store, tunge tog på skinner. Å endre på samfunnets syn 

på kvinnekroppen har vist seg å være enda tyngre.

Jeg håper at den fjerde bølgen vokser seg større, og oppvåknings-

aksjoner som #jegharopplevd viser hvordan viral feminisme kan funge-

re på sitt beste. Da den begynte innså jeg hvor heldig jeg egentlig har 

vært, hvor lite porno og seksuell trakassering jeg har møtt. Samtidig 

begynte jeg å tenke over opplevelser jeg har hatt som jeg aldri satte 

spørsmålstegn ved der og da, men som jeg nå innser går rett inn i 

emneknaggen. At jeg, feministmamma og bursdag på kvinnedagen til 

tross, fortsatt trenger andre feminister som kan åpne øynene mine, og 

vise meg at det ikke handler om personlige utgangspunkt, men om of-

fentlighetens speil. Den fjerde feministbølgen må handle om det, og på 

sett og vis er det trist at jeg slåss for mye av det samme som mamma 

gjorde, men jeg slåss da i hvert fall.

Mammas generasjon tenker at vi er litt sløve, at vi er flinke, streite piker, 

opptatt av å gå strake veien inn i en karriere, mele vår egen cupcake, oppfylle 

våre personlige drømmer.

I bunn og grunn kjemper vi for det 

samme, med 38 års mellomrom.
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