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1. Indledning

Siden 2005 har en nyere litterær genre skrevet af kvinder til kvinder vundet gradvist større udbredelse. 

Denne genre er karakteriseret ved, at den er skrevet til et medie og derefter bliver trykt som bog. Dette  

medie er typisk magasiner, e-mailkorrespondancer, aviser, blogs eller andre steder på internettet og kaldes i 

trykt form blooks, klummesamlinger eller mailroman. I mangel af et bedre ord har jeg i denne opgave valgt 

at kalde disse bøger for feministiske genrehybrider eller blot femi-hybrider.Tilnærmelsesvis er hybriderne 

beslægtet med selvbiografien – og så alligevel ikke. Hybriderne bevæger sig på grænsen mellem det fiktive 

og virkeligheden. Bøgerne har været genstand for en grov redigering af virkeligheden for at skabe et helt 

bestemt udtryk til en bestemt målgruppe: at skrive om at være en moderne kvinde, at iscenesætte kvinden 

overfor andre moderne kvinder – og helst med en humoristisk vinkel. Ved at være på grænsen mellem det 

fiktive og ikke fiktive, og via mediet og målgruppe, finder der således en bekendelse sted, som drager 

paralleller til bekendelseslitteraturen i 1970’erne.  Bekendelseslitteraturen er et udskældt fænomen i den 

akademiske verden netop på grund af den selvbiografiske iscenesættelse. Den er dog relevant, fordi den 

rammer et typisk tidsbillede i dansk litteraturs historie. En af bekendelseslitteraturens dronninger, Suzanne 

Brøgger, benytter bekendelsen til at undersøge, hvad virkeligheden, som den opfattedes af storbykvinder i 

1970’erme,  er  for  en  størrelse,  og  hvordan  den  kan  formidles  litterært.  I  dette  sammenspil  mellem 

virkelighed  og  udtryk  finder  kønsforhandlinger  sted,  som  man  genfinder  i  femi-hybriderne. 

Tilbagekomsten af undersøgelsen af grænselandet mellem virkelighed, fiktion og forfatter  i  litteraturen 

fortæller noget om den kvindelige selviscenesættelse,  som den kommer til  udtryk i  mere eller  mindre 

selvbiografiske blandingsformer.1

2. Problemformulering

Hvordan iscenesætter kvinden sig selv i femi-hybriden, og hvilke kønsforhandlinger foretager hun for at 

iscenesætte sig selv som kvinde?

1  Zeuthen, 2008: 19 4



3. Metodeafgrænsning

I  denne opgave vil  jeg  beskæftige  mig  med den kvindelige  selviscenesættelse  og  kønsforhandlinger  i 

nedslag i femi-hybrider efter 2005 med afsæt i bekendelseslitteraturen i 1970’erne. For at give et dybere 

indblik i den social konstruktivistiske kønsforhandling og performance, som jeg benytter som metode i 

analyserne, har jeg valgt at gennemgå den feministiske kønskritiks udvikling fra 1969 til i dag. Dette vil  

give en forståelse for de bevæggrunde, der eksisterer i de nye kønsforhandlinger i litteraturen. Dernæst vil 

jeg redegøre for den kvindelige bekendelseslitteratur i 1970’erne med afsæt i nedslag i Suzanne Brøggers 

roman Creme Fraiche, samt Vita Andersens digtsamling Tryghedsnarkomaner. Dernæst vil jeg redegøre for 

sider  af  den  nye  kvindelitteratur,  hvor  jeg  beskriver  udviklingen  af  chick  lit genren  i  udlandet  og  i 

Danmark, samt videreudviklingen af femi-hybriden. Herefter følger en analyse af to hybrider, hvor jeg vil  

komme ind på selviscenesættelsen og kønsforhandlingen. Da flere femi-hybrider opfattes som ikke-fiktive 

værker, herunder flere af dem jeg beskæftiger mig med i denne opgave, vil jeg, så fremt jeg antager at der  

er tale om et fiktivt værk, identificere en implicit fortæller.



4. Udviklingen af den feministiske litteraturkritik

4.1 Kønskritik – en indledning

Siden 1920’erne, hvor den franske filosof Simone de Beauvoir skrev Det andet køn, har den feministiske 

kønskritik gennemgået flere faser. Faktisk har kønskritikken ændret synsvinkler, skiftet former og udviklet 

sig parallelt med strukturalismen, nykritikken, postkoloniale studier, dekonstruktionen og den sociale 

konstruktion. I det følgende kapitel skitserer jeg kønskritikkens udvikling op til det nye årtusinde.

Kønskritikkens egentlige begyndelse var i 1969, da Kate Millett udgav Seksual politik. Forud for 

udgivelsen var kvindebevægelsen i gang med en politisk bevidsthedsgørelse2 med fokus på fordelingen af 

løn efter køn og kvindens problematiske dobbeltfunktion som både husplejer og karrierekvinde. Kate 

Millets Sexual Politics satte gang i diskussionen om det patriarkalske samfunds politiske og ideologiske 

undertrykkelse af kvinden. Dette var startskuddet for den feministiske litteraturkritik, der i første omgang 

fokuserede på undertrykte kvindebilleder i litteraturen. I Litterære kønsroller fra 1973 belyser den danske 

litteraturhistoriker, Pil Dahlerup, den patriarkalske indflydelse i litteraturen i form af litterære mønstre. I 

bogen introduceres en kønskritisk arbejdsmodel, hvor der fokuseres på associative egenskaber ved de to 

køn. Mens manden associeres med ”det generelle menneske”3, associeres kvinden med genstande, som for 

eksempel en by eller et skib. Dette resulterer ifølge Dahlerup i en kvindelig fremmedgørelse og 

identitetsløshed.4 Arbejdsmodellen fokuserer også på, hvorledes det patriarkalske mønster repræsenteres i 

litteraturen. Hovedpersonen er oftest en mand, og teksten berører en problematik, der er relevant for mænd. 

Kvinden repræsenterer kønslivet, og tekstens personskildring understreger hendes fysiske egenskaber, 

mens mandens psykiske egenskaber fremhæves.5

2  Dahlerup, 1973: 6
3  Såsom en borger eller en dansker
4  Dahlerup: 23
5  Ibid: 25-29



4.2 Den normative feministiske litteraturkritik

Den normative litteraturkritik melder sig på banen i Danmark i midten af 1970’erne med fokus på analyser 

af kvindelige forfatteres tekster. Litteraturkritikken bidrager til en diskussion om kvinden i et 

hverdagsperspektiv. Den fokuserer på den sociale, æstetiske og psykiske investering i litteraturen med 

afsæt i de dobbeltblik, hvori kvinden ser sig selv gennem sine egne og mandens briller i et opgør- og 

bekræftelsesperspektiv.6

Kritikken, som blev introduceret af Jette Lundbo Levy7 og Anne Scott Sørensen8, finder kvindelige 

fællestræk i forfatterindernes erfaringer, med det formål at indsamle dokumentation og viden om kvinders 

situation. Kritikken fokuserer også på, at kvinden selv sætter sig i en offerrolle og derved opretholder 

patriarkatet. Levy beskriver kvindens behov for bekræftelse hos manden, som en nødvendighed for 

opbyggelsen af kvindens selvværd, og belyser det paradoksale i at bekræftelsen danner grundlaget for 

kvindens identitetsdannelse. Hvis hendes kærlighed afvises, gør kvinden sig selv til offer for sin 

afhængighed, og hun ydmyger, straffer og hader sig selv.9 Dermed afviser hun sin egen seksualitet og 

kropsfunktioner og placerer sig selv i rollen som den passive, en rolle som kvindebevægelsen arbejdede 

med at bryde. Den normative feministiske litteraturkritik interesserer sig også for den masochistiske 

kvinde, idet den, med inspiration fra blandt andre Simone de Beauvoir, ser masochisme som en fordrejet 

måde for kvinden at tilegne sig magt overfor manden.10

4.3 Gynokritik

Fra et fokus på undertrykkelse og masochisme udtrykt i bekendelseslitteratur, dagbogsoptegnelse m.m., 

udvikledes en litteraturkritik med afsæt i alt skrevet med kvindens hånd i den amerikanske gynokritik. 

Metoden fokuserer på at fremskrive kvindens litteraturhistorie ved at fremfinde kvindelige, mere eller 

mindre glemte, værker og revurdere disse med det formål at finde den fælles kvindelige stemme. 

Gynokritikken er en strukturalistisk metode, der bygger på kvindens specifikke erfaringer. Metoden har 

også fokus på forskelle kvinder imellem og betydningen af religion, etnicitet og klasse, og fremhæver 

således specifikke kulturelle tilhørsforhold til grupper af kvinder.11

6  Sørensen, 2001:276
7  De knuste spejle (1976) og Dobbeltblikket (1980)
8  Kvindesituation Kvindelighed Kvindekamp (1978)
9  Sørensen, 1978:101
10  Sørensen: 101
11  Sørensen: 277



4.4 Ecriture Feminine

Da dekonstruktionen begynder at vinde indpas som litterær metode, smitter det af på den feministiske 

litteraturkritik, og denne ændrer fokus. Ecriture Feminine, der opstår i 1970’ernes Frankrig, finder 

inspiration i dekonstruktionen og interesserer sig for erkendelsen af det kvindelige som betydning i et 

sprogligt forhold. Ecriture Feminines forgangskvinder, Julia Kristeva, Luce Iriguay og Hélène Cixious 

baserer metoden, trods indbyrdes forskelle, på to teorier: Den ene er inspireret af Derridas analyser af den 

vestlige verden som fallogocentrisk12 udmøntet i en opfattelse af, at den hvide er mand er centrum i verden, 

og resten af verden er defineret i relation til ham, hvilket skubber kvinden ud på sidelinjen som ”den 

anden”. Den anden teori bygger på Lacans nytænkning af freudiansk psykoanalyse. Denne tanke har 

udviklet sig til en metode, der antager, at kvinden ikke er i sproget og derfor skal skrives frem ved hjælp af 

kroppen, og dermed give kvinden et kropsubjekt og en form. Metoden fokuserer dermed på et sprog for 

graviditet, fødsel og moderskab udmøntet i gentagelsesmønstre, rim og rytmer.13

4.5 Den feministiske dekonstruktion, læser-respons og postkolonial kritik

I takt med at flere litterære metoder melder sig på banen, udvikledes den feminine litteraturkritik sig også 

med flere metoder. Fra Ecriture Feminine til en helt dekonstruktiv tilgang til litteraturen, hvor der ikke 

foreligger en antagelse om, at kvinden findes eller kan skrives frem – men at køn derimod er sprogligt og 

altså  en formidlet  konstruktion.  Her  fokuserer  man på hvordan køn,  krop og seksualitet  konstrueres  i 

teksten.14 En  anden  retning,  der  udløber  af  den  feministiske  dekonstruktion,  er  den  feministiske 

postkoloniale kritik, der fokuserer på kvinders engagement i imperialismen og de forbindelser, der bliver 

etableret  mellem køn, seksualitet  og etnicitet,  og hvordan teksten selv skaber  en identitet.15 Også den 

hermeneutiske  retning  er  inspiration  for  en  feministisk  læser-respons  kritik.  Her  ligger  interessen  hos 

læseren; hvordan læseren allerede af forfatteren er indbygget i teksten som den ideale læser, og ved egne 

forudsætninger finder vej gennem teksten og skaber sin egen tekst. Denne metode bliver introduceret af 

Sara Mills i Gendering the reader og har altså fokus på forfatteren, læserens og tekstens køn, og hvilken 

betydning denne kombination har for teksten.16

12  Tendens i vestlig kultur til en centrering omkring fallos og ordet, logos, Svane, 1991: 19
13  Sørensen: 279
14  Ibid: 282
15  Ibid: 284
16  Ibid: 283



4.6 Queer teori

Queer teori vinder frem i 1990’erne som banebrydende ny læsestrategi indenfor kønskritik. Som metode 

henter den inspiration fra 1970’ernes homostudier i USA og Vesteuropa. Mens homostudierne koncentrerer 

sig om homoseksualiteten i litteraturen, undersøger Queer teori ”normen” fra det skæve perspektiv. Den 

koncentrerer  sig  ikke  udelukkende om det  homoseksuelle  i  litteraturen,  men  fokuserer  også  på  andre 

erotiske og eksistentielle varianter, der på en eller anden måde afviger fra ”normen”.  17 Queer teori tager 

stærkt afstand fra ”heteronormativiteten”, og metoden er blevet et analyseværktøj til at mærkeliggøre det 

kendte og at stille anderledes spørgsmål til det allerede etablerede.  De første spæde tanker omkring Queer 

teori bliver tænkt af den franske filosof Michel Foucault, idet han præsenterer seksualiteten som en social 

konstruktion. Endvidere  fødes  Queer  Teori  af  amerikaneren  Eve  Sedgwick,  som  interesserer  sig  for 

homosocialt begær, hvor der arbejdes med flydende overgange mellem homosocialitet og homoseksualitet.
18 Også Judith Butler, der i  Gender Trouble præsenterer begrebet performance, hvis formål er at definere 

kønnet, har en afgørende betydning for den nye kønskritik. Butler understreger, at kønnet består af en 

række  performative  handlinger,  som opstiller  et  subjekt,  en  diskurs,  hvis  fremførelse  skaber  kønnets 

identitet.19

I  Queer  teori  beskæftiger  man  sig  endvidere  med  begrebet  ”den  heteroseksuelle  matrix”.  Dette  er 

forestillingen  om,  at  det  ordenssystem,  der  er  etableret  omkring forestillingen om seksualitet,  køn og 

identitet, er skabt ud fra et heteroseksuelt synspunkt. Enhver seksuel praksis er defineret indenfor denne 

matrix - enten er man heteroseksuel, eller også er man ikke. Butler hævder, at matrixen afslører, hvorledes 

den vestlige kultur indeholder et system, som kønnene indretter sig efter.

Generelt  kan  man  sige,  at  hvor  den  normative  feministiske  litteraturkritik  søger  at  synliggøre 

undertrykkelsen, og den feministiske dekonstruktion og ecriture feminine dekonstruerer og problematiserer 

begrebet køn, søger den Queer teoretiske metode at opløse og udfordre seksualidentiteten hos både mænd 

og kvinder. På denne måde afviger den også fra tidligere feministiske litteraturkritikker, da den ikke alene 

koncentrerer sig om kvinden, men om begge køn. Begrebet  feministisk litteraturkritik viger plads for det 

mere rammende begreb  kønskritik. Metodens fokus ligger på de allerede gennemarbejdede kanoniserede 

værker, som er genstand for en genlæsning, hvor synet altså ligger på det pervertiserede og mærkelige.20 

Især Karen Blixen, Klaus Rifbjerg, H.C. Andersen og Johannes V. Jensens forfatterskaber har været fokus 

17  Heede, 2001: 24
18  Heede, 2005: 11-12
19  Søndergaard, 1996: 42
20  Heede, 2005: 15



for Queer teoretiske analyser i Danmark.

4.7 Det socialkonstruerede køn

Socialkonstruktivismen  har  de  senere  år  også  haft  sin  indflydelse  på  kønskritikken.  Igen  er  der  ikke 

længere fokus på kvinden i kønskritikken og feminismen, men kropstegnet og kønsforhandlinger, som det 

kommer til udtryk i litteraturen. Socialkonstruktivismen har sit udspring i sociologien, der argumenterer 

for, at der eksisterer en række sociale konstruktioner i samfundet. Det værende grundlove, færdselslove, 

psykiske  sygdomme  men  også  naturvidenskabelige  resultater.  Mennesket  har  skabt  en  række  sociale 

konstruktioner, som er formet og præget af menneskelige interesser. Samfundet har skabt kønsrollerne, og 

derfor  er  køn  også  en  social  konstruktion,  som  altså  er  kulturelt  betinget.21 Socialkonstruktivisterne 

interesserer sig bl.a. for udviklingen af identitet, følelsesmæssige komponenter og barndom, og de mener, 

at  mennesket  bliver  udviklet  indenfor  en  bestemt  diskurs  og  kulturel  indforståethed.22 Når 

socialkonstruktivisterne beskæftiger sig med individet, er det som en aktør med enten et mandligt eller et 

kvindeligt kropstegn. Der fokuseres på den identitet,  der skabes i mødet mellem mennesker, og det er  

forudindtaget, at identiteten er ”a product in the making”, altså aldrig færdigudviklet eller afsluttet, men 

genstand for konstant redefinering.23 Dette vil altså sige, at ifølge socialkonstruktivismen, er aktøren ikke 

en stabil enhed. En af de stærke stemmer, der fremhæver denne tænkning, er Judith Butler, der er blevet 

kritiseret for at afskaffe selvet og subjektiviteten. Men hun mener blot, at subjektet udvikles og fungerer 

indenfor bestemte diskurser eller betingelser, som for eksempel kulturelle betingelser, der former subjektet.
24

4.7.1 Hvad definerer kønnet i den sociale konstruktion

Ifølge socialkonstruktivisterne er et samfund bygget op omkring rutinemæssige handlemønstre.25 Igennem 

disse  handlemønstre  fremfører  aktørerne  sig  på  en  bestemt  måde,  som  udgangspunkt  for  en 

kønsforhandling. Kønnet bliver som følge af dette, ikke noget vi er, men noget vi gør, og kønnet er derfor 

et socialt fænomen, der eksisterer mellem mennesker. Når aktøren fødes ind i en kultur, er det underlagt 

dennes koder. Dermed sagt har aktøren allerede fået en række forudsætninger for at fremføre kønnet i 

21  Collins, 2007:248-250
22  Søndergaard: 35
23  Ibid: 36
24  Ibid: 37
25  Ibid: 40



forhold til omverdenen og den sociale orden i kulturen.26

4.7.2 Kønsfremstilling i litteraturen, set gennem den sociale konstruktion – en analysemetode.

Jeg har ovenfor skitseret, hvorledes socialekonstruktivismen ser på individdet og kønnet, som er skabt ud 

fra sociale konstruktioner i samfundet. Nedenfor vil jeg beskrive, hvordan man kan anvende denne teori i  

en analysemodel.

En måde hvorpå man kan analysere kønnet socialkonstruktivistisk er at benytte sig af en metode, der er 

udviklet af psykologen Dorte Marie Søndergaard i sin afhandling Tegnet på kroppen. Udgangspunktet for 

metoden27 er,  at  undersøge kønnets størrelse  i  en moderne vestlig  kontekst  og dets  betydning.  Den er 

udarbejdet på baggrund af en række interviews med en gruppe akademikere,  og er  opbygget omkring 

undersøgelsen  af  syv  komponenter,  som  indkredser  en  kønskonstruktion  i  forhandling.28 De  syv 

komponenter er som følger: 1) tegnet på kroppen – der betegner kroppen som mandlig eller kvindelig og 

kønnets iscenesættelse 2) begærets retning – kønnets objektvalg 3) positionen i det seksuelle møde – der 

betegner, hvorvidt kønnet er den aktive initiativtager eller den passive ventende part i det seksuelle møde 

4)  færdighedsrepetoiret  –  egenskaber,  der  knyttes  til  køn  med  forskelligt  kropstegn  5) 

virksomhedstilknytning  –  de  sider  af  samfundet,  aktører  af  forskellige  kropstegn  knytter  sig  til  (for 

eksempel baserer mænd sig typisk sin identitet til arbejdsmæssige og samfundsmæssige relationer, mens 

kvinder  knytter  sig  til  hjemmet  og dets  reproduktion)  6)  selvfremførelsen – kønnets iscenesættelse  på 

samfundets scene i overensstemmelse med individets fantasi om, hvilken identitet det enkelte køn er 7) 

selvet – kønnets bevidste tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, den indre oplevelse i tid og rum og 

endelig individets konstruktion af den sociale virkelighed.29 I mine analyser vil jeg benytte jeg mig af 7-

komponentmodellen med fokus på de kønsforhandlinger, aktøren med det kvindelige kropstegn benytter 

sig af for at iscenesætte sig selv som kvinde.

26  Ibid: 412
27  Herefter 7-komponentmodellen
28  Hejlsted, 2002: 29
29  Hejlsted: 29-34



4.8 Den kulturskabte kvinde: Nina Björk og performativitet

Den  sidste  kønskritiske  vinkel  jeg  vil  fremhæve  er  det  kulturskabte  køn  præsenteret  af  den  svenske 

feminist Nina Björk. I sin bog Kvindelighedens maskerade gør hun op med den kønsautomatik, kvinden får 

sig pålagt lige fra fødslen, hvor det i Sverige er tradition for at svøbe den lille nyfødte pige i et lyserødt 

tæppe.30 Björk mener at ved denne handling, er pigen allerede defineret ved kønnet og dermed påbegyndt 

den kvindelige maskerade. Björk mener endvidere, at den kvindelige krop i sin naturlige form ikke er en 

nøgen krop, men derimod en, der lever op til de forventninger, som kulturen pålægger kvinden. 31 Hun 

hævder, at kvinder, ved at påføre sig sminke og benytte diverse skønhedsmidler, ifører sig en maske af 

kvindelighed,  for  at  leve  op  til  de  kulturelle  kvindeidealer.  Formålet  med  at  imødekomme  kulturens 

forventninger er, at blive bekræftet og tilfredsstillet som en naturlig kvinde, og dermed at være en kvinde 

der ultimativt er værd at elske.32

Björk mener, at kvinden føler sig nødsaget til at påføre sig denne maske for ikke at falde i kategorien ikke-

kvinde,  eller  nærmere  bestemt  en  ikke-identitet  udenfor  kønnet.  Björk  mener,  at  en  virkelig 

kvindefrigørelse ikke alene kræver en dekonstruktion af kønnet, som vi erfarer i de kønskritiske teorier 

ovenfor, men også en afvigelse fra de performative handlinger33 som definerer kønnet ud fra ”gør” i stedet 

for ”er”.

Jeg vil i første omgang ikke beskæftige mig med teorien om eliminering af kønstegnet, men koncentrere 

mig om teorien,  om at kønnet er  kulturskabt,  og ud fra Björks  Kvindelighedens maskerade forsøge at 

udarbejde en række spørgsmål, man kan benytte til en analyse, som kan understrege det kulturskabte køn i  

teksten.

Den kvindelige selviscenesættelse hænger uløseligt sammen med Judith Butlers teori om performativitet. 

Butler har udviklet en teori, hvor kønnet skabes i de handlinger, der udføres, ved at argumentere for, at  

handlingerne går forud for det handlende subjekt. Butler har udviklet denne teori med filosoffen Pierre 

Bourdieu som udgangspunkt:

30  Østergaard, 2002:37
31  Ibid
32  Björk, 1997:18
33  Mere om dette nedenfor



”..de legemliggjorte  hverdagsritualer,  der  tillader  en given kultur at  producere og opretholde overbevisningen om sin egen 

”selvfølgelighed”. På en måde understreger Bourdieu kroppens plads, den gestik, dens stilistik, dens ubevidste ”viden” som 

stedet for rekonstruktion af en praktisk dimension, uden hvilken social virkelighed ikke ville kunne konstitueres som sådan.”34

Butler mener, at den kvindelige og mandlige identitet skabes performativt, det værende sig, hvordan kønnet 

opfører, bevæger, taler, klæder sig i overensstemmelse med den kultur, kønnet er i – og hvordan kulturen 

har  skabt  disse rammer at  være henholdsvis  mand og kvinde i.35 Kønsidentiteten dannes  altså  som et 

resultat af de handlinger, kønnet foretager i stedet for handlinger som resultat af kønsidentiteten. 

Det er ikke kun i kønsforhandlinger, at performancen eksisterer. I naboskabet, af det jeg relaterer til i denne 

opgave,  findes  også  performativ  biografisme,  særligt  bearbejdet  af  Jon  Helt  Haarder.  Performativ 

biografisme er nært beslægtet med det performative i bekendelseslitteraturen og hybriderne, der befinder 

sig i spændet mellem fiktion og virkelighed. Her benyttes selvbiografiske stumper som en realismeeffekt, 

som berører personen i fiktionen og personen bag fiktionen. Dette kunne for eksempel være at benytte 

kendte navne i sin roman, og spille på effekten af genkendelsens glæde hos læseren, uden at der er bilag for 

en  realitet  i  fiktionen.36 Der  blotlægges  altså  ikke  et  helt  autentisk  liv,  men  der  bruges  enkelte 

selvbiografiske brudstykker som belæg for  en ny historie. Man kan sige at performativ biografisme er en 

kunstnerisk strategi, hvor det pure opsind og fakta blandes for at optimere et virkemiddel, der gør fiktionen 

interessant i sin fremstilling. Performativ biografisme ses eksempelvis i Klaus Rifbjergs forfatterskab.37

4.8.1 Spørgsmål  til teksten om det kulturskabte køn 

Ovenfor  har  jeg  skitseret,  hvorledes  Nina  Bjørk  i  Kvindelighedens  maskerade  beskriver  kønnet  som 

værende kulturskabt. Endvidere har jeg beskrevet, hvordan individdet, ifølge Judith Butler, anses som at 

være en kønsidentitet, der bliver til i kraft af sine performative handlinger. Udfra disse to teorier har jeg 

udarbejdet en analysemetode bestående af fire spørgsmål, der kan stilles til teksten for at finde frem til det 

kulturskabte køn og selviscenesættelsen i værket.

34  Søndergaard, 2007: 160-161
35  Björk: 131
36  Haarder, 2003: 45
37  Ibid, s. 46



Hvilke kvindelige definitioner gives der i teksten?

Hvorledes ifører kvinden sig en maske?

Hvilke handlinger udfører hun i forhold til hvad hun mener er kvindeligt i kulturen?

Foran hvilket blik udøver kvinden sine performative handlinger?

5. Den kvindelige bekendelseslitteratur i 1970’erne

Som indledning til mine analyser vil jeg kort skitsere bekendelseslitteraturen i 1970’erne og herefter dykke 

ned  i  den  kvindelige  selviscenesættelse  i  Suzanne  Brøggers  Creme  Fraiche  samt  Vita  Andersens 

Tryghedsnarkomaner. 

Efter  68-opgøret  skete  der  markante  forandringer  i  kvindelitteraturen.  Opgøret  medførte  ideologiske 

forandringer,  og  nye  kønsroller  blev  etableret.  I  litteraturen  betød det,  at  der  kom fokus  på,  hvordan 

undertrykkelsen  kommer  til  udtryk  i  det  daglige  og  dermed  også  en  fokus  på  realisme  i 

virkelighedsundersøgende  genrer.  Dette  inkluderer  brugsbøger,  der  blander  interviews,  rapport  og 

citatmosaik,  nyrealisme,  socialmodernisme,  dokumentarisme,  reportage,  selvbiografi  og 

bekendelseslitteratur.38

Bekendelseslitteraturen  blev  en  ny  genre  –  en  slags  hybrid,  der  blandede  genrer,  det  fiktive  og  det 

selvbiografiske  og  var  særlig  populært  blandt  kvindelige  forfattere.39 Her  vandt  især  den  tidligere 

brevkasseredaktør  fra  Familie  Journalen,  Tove  Ditlevsen,  indpas  med  tekster,  der  balancerer  mellem 

fiktion, digt, kortprosa og roman beskæftigede sig med problematikker såsom den kvindelige balancegang 

mellem forhold og identitet.40

5.1 Suzanne Brøgger: Creme Fraiche

En anden forfatterinde som også blandede det fiktive og det selvbiografiske var forfatterinden Suzanne 

Brøgger,  som spillede på  den kvindelige maskering og roller  i  medierne,  mens hendes  forfatterskab i 

1970’erne og 1980’erne var domineret af en opfattelse af en selvbiografisk fortælling.41 Debutromanen, 

Creme Fraiche,  udstiller forfatterinden i et tilsyneladende selvbiografisk lys, men Brøgger iscenesætter 

38  Zeuthen: 19
39  Handesten, 2007: 275
40  Ibid: 287
41  Ibid: 295



nærmere sig selv, som en kvindelig figur, der springer i tid og sted. En kvindelig metropol med sine rødder  

i Danmark og benene i New York, og i flydende overfart i en flyvemaskine. Et erotisk væsen og kvindelige 

følelser, som distancerer sig fra det mandlige begær og samtidigt søger imod det:

”For nylig fik jeg besøg, lige mens jeg stod og stegte en agerhøne. Der duftede af enebær, portvin og piskefløde over det hele, og  

de små hår i den ubudnes næsebor begyndte at fimre, men da jeg ikke bad ham blive, gik han ud fra, at jeg ventede gæster.  

Ingenlunde. Jeg glædede mig bare til at æde hønen helt alene og slikke tallerkenen i fred. Ikke fordi jeg ikke brød mig om ham,  

tværtimod.”42

I citatet ovenfor fortælles der, hvorledes at den kvindelige hovedperson ikke beder manden blive, til trods 

for  at  hun faktisk  ønsker  hans  tilstedeværelse.  Forklaringen findes  i  den  dyriske  handling  i  at  slikke 

tallerkenen ren, men denne handling ønsker hun ikke at vise overfor manden. Hun ønsker at iscenesætte sig 

selv som en kvinde, der handler efter normerne og ikke efter instinkterne.

Et  andet  sted i  bogen besøger hovedpersonen en skulptør,  der  har gjort  karriere  i  at  forme og kreere 

kvinders underliv i forskelligt materiale. Grunden til, at hun besøger ham, er, at i hendes omgangskreds  

blandt kvinder, er det noget ”man” gør. Hun har besvær med at træde ind i atelieret, da dørhåndtaget er et  

skarpt messinghåndtag, der gerne skærer hånden af. Symbolikken i dette håndtag kan ligge i hendes tvivl  

om at følge comme-ils-faux og hendes egen lyst, hvorefter hun gør en voldsom entré i atelieret, som om at  

hun skal kæmpe med den kvindelige selviscenesættelse:

”Endelig fandt jeg en udvej, jeg skubbede døren åben med den ene skulder og styrtede op ad trappen, som om dørhåndtaget  

kunne finde på at løsrive sig fra døren og løbe efter mig.”43

Hovedpersonens visit hos skulptøren viser, hvordan hun forsøger at distancerer sig fra det erotiske element, 

samtidig med at hun spreder benene og beder skulptøren om at lave en større replika. Det er et udmærket  

eksempel på, hvorledes hovedpersonen konstant bevæger sig mellem en iscenesættelse som kvinde, køn og 

krop og hendes egen tvivl og instinkter. Et citat fra bogen: ”Man må ta’ mig hvor som helst, men aldrig på  

ordet”44 opsummerer det rammende selviscenesættende fænomen, hvor den første del af citatet henviser til 

den erotiske kvinde, et seksualobjekt, der inviterer læseren indenfor og gør kroppen til selve værket. Det 

kvindelige objekt bliver det passive, der tages, og læserne, den aktive maskuline aktør, der tager værket til 

42  Brøgger, 2006: 15
43  Brøgger, 21
44  Brøgger, 1978:27



sig.45 Den  anden  del  af  citatet  eliminerer  værkets  tilgængelighed,  da  værket  består  af  ord,  og 

iscenesættelsen bliver dermed cementeret som netop en iscenesættelse, som ikke har hold i virkeligheden.

5.2 Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner

Den skandaløse bekendelse- og sensationshistorie, samt de provokative erotiske scener i Creme Fraiche og 

andre bekendelsesromaner sikrede publikumssuccesen, men har formentlig i samme anledning været grund 

til,  at  genren  ikke  vandt  genklang  i  den  akademiske  verden.  Særligt  udskældt  blev  Vita  Andersens 

knækprosa, om den undertrykte kvinde, i digtsamlingen Tryghedsnarkomaner. Digtsamlingen fortæller om 

samspillet mellem kønnene i en konstaterende prosadigtning, beskrevet i et dødt tonefald uden forsøg på at  

fremstille  flertydige  fortolkningsmuligheder.46 Venlige  tunger  påstår,  at  digtene,  i  sig  selv,  er  en 

iscenesættelse af hverdagssproget og en illustration af tvangen, rollerne og indespærringen i personens liv 

og tale.47 Et eksempel på dette er digtet Lænken om min hals. I digtet beskriver det lyriske jeg, de tanker, 

hun har, om sit forhold til en mand. Hun føler, at hun er nødt til at være en anden end den, hun er, og at  

forholdet er som en lænke, der binder hende. Samtidig med at hun føler sig bundet til manden, ynder hun 

også at prioritere at beskrive manden i stedet for sig selv, da hun føler, at det er manden, der giver hende en 

identitet.  Det  lyriske  jeg  forsøger  at  blive  bekræftet  hos  manden,  da  hun  ellers  er  identitetsløs,  og 

indespærret med lænken -  men føler sig samtidig splittet ved konstant at prøve at overtale sig selv i at vise, 

at hun er en fri kvinde og har en identitet i sig selv.48

Tryghedsnarkomaner viser  en  kvindeligt  fremstillet  iscenesættelse.  Men  modsat  Creme  Fraiche,  hvor 

selviscenesættelsen i højere grad drejer sig om at sætte et punktum i verden over for hvem som helst – 

kvinder som mænd, handler iscenesættelsen i Tryghedsnarkomaner om at iscenesætte sig som en kvinde, 

der  bliver  oplevet  gennem mandens blik  – og derfor  bliver  bekræftelseselementet  i  digtsamlingen det 

altafgørende omdrejningspunkt. I digtet Dukken, sammenlignes kvinden med en skrøbelig dukke, der løber 

ærinder og behager manden. Alligevel er det ikke tilstrækkeligt, for illusionen brister, da kvindens beskidte 

hænder afsløres, og hun altså ikke er så fin og ren som en porcelænsdukke. Denne falder på gulvet og en  

mus bider benet af den – en symbolik på den utilstrækkelige, uperfekte kvinde, der ikke kunne leve op til  

forventningerne.49

45  Zeuthen, 31
46  Handesten: 308
47  Jensen, 1997: 374
48  Andersen, 1977: 19
49  Andersen: 29



6. Udviklingen af Chick lit og femi-hybriden efter 1996

Efter at have givet eksempler på den kvindelige selviscenesættelse i bekendelseslitteraturen i 1970’erne, vil 

jeg nu bevæge mig frem imod nutiden. Før jeg går i dybden med analyserne af femi-hybriderne, vil jeg 

først beskrive udviklingen af denne og af chick lit’en som er den genre femi-hybriden udspringer af.

Chick lit’en50 har eksisteret i mange år, og dens definitioner spænder bredt. Nogle vil ligefrem påstå, at 

Jane Austen er en chick lit – men det format, jeg vil fremhæve, er den nye bølge centreret og defineret af 

den mest succesfulde chick lit i vores tid, nemlig Bridget Jones’ dagbog, som udkom i England 1996.

Den engelske forfatterinde, Helen Fielding, blev den forfatterinde, der kom til at definere ordet chick lit, 

hvis populære ramme er kopieret i utal af chick lits siden: Nemlig bekendelsen i dagbogsformat. Da bogen, 

som tidligere havde figureret som klumme i The Independent51, blev overført til filmlærredet i 2001, havde 

den allerede solgt over 8 millioner eksemplarer og var blevet oversat til mere en 35 sprog. 52 Det, der gjorde 

bogen til en succes, var præsentationen af en ny kvinderolle. En kvinde, der gennem ironi og humor, blev  

beskrevet som en klovn af en heltinde, der godt nok var på vej op ad karrierestigen, men konstant fejlede i 

samfundets øjne, ikke var perfekt og ledte efter den eneste ene:

”the chick lit  heroine is  crippled by the burden of  choice – most  particularly the freedom to remain single – and suffers  

indefinable lassitude at the prospect of career advancement. She assumes the successes of feminism without feeling the need to 

acknowledge the source of these freedoms; in fact – feminism lurks in the background like a guilty conscience.”53

Bogens succes skyldtes også Fieldings valg af format: Ved at vælge dagbogen, som ramme for fiktionen, 

skabte hun et rum for læserens tvivl og nysgerrighed om, hvorvidt bogen var fiktion eller ej.

Bogens format og indhold blev hurtigt kopieret af andre forfattere, og en ny genre var født. I udlandet er  

Sophie Kinsella, Marian Keyes, Candace Bushnell og Lauren Weisberger ledende forfatternavne indenfor 

genren. Chick lit er en udskældt genre i akademiske kredse, fordi den er ligetil, let læst, den omhandler 

oftest samme plot og er hurtig glemt igen. Men mens det kan være svært at modtage en sådan bog med 

akademiske briller, skal man ikke fornægte hvilken kulturel definition, der ligger til  grund for genren. 

50  Ordet har sin oprindelse fra amerikansk slang for ung kvinde”chick”, og ”lit” for literature
51  Kruse, 2007:6
52  Whelehan, 2005: 173
53  Ibid:176



Hvilke kvinderoller,  der gemmer sig bag fiktionen,  og fortæller noget  om kvindens performativitet  og 

selviscenesættelse.

I Danmark blev chick lit’en introduceret ved en tro kopi af Bridget Jones, nemlig den ugentlige klumme, 

Nynnes Dagbog, i Politikens kultursektion,  kreeret af Henriette Lind, Lotte Thorsen og Anette Vestergaard. 

Dette blev samtidig startskuddet for den danske femi-hybrid, hvor bogens indhold faktisk var skrevet til et 

andet  medie – i  dette  tilfælde i  en avis.  Fællesnævneren for Chick lit’en og femi-hybriden er,  at  den 

foreslår,  at  læseren  og fortælleren deler  samme livsoplevelser  i  realistiske settings.  I  tilfældet  Nynnes  

Dagbog, blev der refereret til nyhedsaktuelle emner som eksempelvis Muhammedkrisen, samtidig med at 

Nørreport  station  nævnes  som et  sted  der  ikke  længere  er  sikkert  at  være.54 I  Danmark  er  især  det 

forfatternavne som Dorte  Holm, Isabella  Smith og Hanne Hedetoft,  der  har  skrevet  indenfor  chick lit  

genren.

Ligesom bekendelseslitteraturen  i  1970’erne  anvendte  brugslitteratur,  dagbogsnotater  og  selvbiografisk 

iscenesættelse i genrehybrider, er der i de seneste år efter Nynnes Dagbog sket et skred i det ”narcissistiske 

navlepilleri”. Tendensen trækker spor tilbage til bekendelseslitteraturen og tegner et udmærket billede af 

samtidens selvudstillende menneske. Bekendelserne starter ikke længere i bogen eller i digtet, men i et 

andet medie, i en klumme i et magasin, som handler om at være kvinde i samtiden, og den implicitte 

fortæller,  eller  forfatterens  eget  mere  eller  mindre  fiktive  liv  som  udgangspunkt.  Som  en  e-mail-

korrespondance mellem to korrespondenter, der tilsyneladende er fremmede for hinanden,  eller som et 

anonymiseret alias på en Weblog i Cyberspace, en selviscenesættelse til offentlig beskuelse, og som andre 

besøgende på hjemmesiden frit kan kommentere. Samtlige eksempler er efterfølgende blevet redigeret og 

trykt som bog.

6.1 Michael Laudrups tænder– en feministisk bekendelse møder det digitale

Da Michael Laudrups tænder (MLT) udkom i 2005, satte det nye standarder for femi-hybridens format og 

indhold. Hvor der tidligere var en koncentration af fiktion i det chick-lit-prægede indhold, som fx Nynnes  

Dagbog, udkom nu femi-hybrider, som i høj grad var baseret på ikke-fiktive elementer. På samme tid som 

MLT udkom  en  klummesamling  af  Camille  Stockmann:  Nyforelskelse  og  andre  cykelstyrt,  udvalgte  

ansigtstab  (Nyforelskelse). Klummesamlingen blev en femi-hybrid, som var baseret på klummer bragt i 

kvindemagasinet Eurowoman, og som præsenterede den kvindelige chick-lit figur, som hun tilsyneladende 

54  Kruse: 17



ville  se  ud i  en  ikke-fiktiv  situation.  Den realistiske  Stockmann præsenterede  den realistiske Nynne i 

kapitler  som: Hvorfor du ikke skal føle selvhad, hvis du afslører overfor din chef,  at  du har svamp. 55 

Nyforelskelse og herefter MLT satte nye standarder for den feministiske bekendelse og selviscenesættelse. 

Gennem humor og ironi blev en ny kvinde udstillet i en tilsyneladende ikke-fiktiv setting.

I  MLT blev et  nyt  forum sat i  stand med e-mailkorrespondance som det  afgørende omdrejningspunkt. 

Læserne fik med med begejstring lov til at snage i andres bekendelser, pakket ind i råt sprog, domineret af 

ironi,  slang og sladder.  Således blev det en måde at  bekende sit  private liv  med humor,  et  trick flere 

forfatterinder siden har gjort efter i efterfølgende udgivelser, som jeg senere skal se nærmere på.

Rammen omkring MLT  er en korrespondance mellem Maise Njor og Camilla Stockmann, der, til trods for 

at de arbejder og har sin gang inden for samme branche,  ikke kender hinanden. De sætter hinanden i 

stævne ved at aftale at korrespondere via e-mail i et år.

I  MLT iscenesættes  to  kvinder,  som befinder  sig  i  hver  deres  livsspektre:  Njor,  som er  på  barsel,  og 

Stockmann, som prøver at bryde igennem som kulturskribent for  Politiken. Bogens omdrejningspunkt er 

den portrættering af kvinden som antihelt og klovn i afmagt over ikke at kunne leve op til at være den  

kvinde, som de selv har et billede af, at de skal være:

”Min selvtillid er som et stykke sæbe, både fordi den nogle gange smutter fra mig, og er næsten umulig at få fat på, og så fordi  

jeg synes, den bliver mindre med tiden. Og så er det jo, at jeg bliver Den Sjove Pige. Min største skræk er, at folk skal gå rundt  

og sige: ”Hvor latterligt – hun er jo dum og grim og uduelig (..)”, og så skynder jeg mig at lave jokes om, hvor dum og grim og  

uduelig jeg, for hvis jeg selv siger det, så kan det være, at andre ikke gør det…”56

I citatet ovenfor fortælles, hvorledes Njor iscenesætter sig selv som ”den sjove pige” i håbet om at skjule  

sin selvtillid og angsten for at fejle. I angsten for at opleve mistro i andres blik iscenesætter kvinden en 

klovn, for at få folk til at grine og glemme, at hun ikke er den perfekte kvinde. På den måde iklæder  

kvinden sig en rolle som den perfekte sjove kvinde i håbet om at skjule angsten for at lave fejltrin og  

”uduelighed”.

I  et  andet  nedslag  fortælles  der  om,  hvordan kvinder  iscenesætter  sig  i  en  rolle,  fordi  de  oplever,  at 

samfundet dikterer bestemte handlinger. Således indrømmer Stockmann en løgn, hvor hun har bildt Njor 

55  Stockmann, 2005:63
56  Njor,2005: 94



ind,  at  en  del  af  hendes  ”jeg”  består  af  at  være  en  aktiv  motionist,  som  signalerer  en  krops-og 

sundhedsbevidst kvinde. Løgnens kerne består i Stockmanns ønske om at leve op til dette kvindebillede. 

Endvidere indrømmmer hun, at det faktum at se bedre ud overgår vigtigheden for at motionere:

”Jeg gjorde en halv  sandhed til  en hel  sandhed og tog løbetøj  på.  (..),  jeg iførte  mig:  glimmerstrechbuks,  sølvgummisko,  

pandebånd, solbrille og smurte læbestift på og satte discman i ørene med Missy Elliot. Og jeg følte mig faktisk i topform, indtil  

jeg begyndte at løbe og pandebåndet bevægede sig opad, så mit hår stod som en bobbel”57

Stockmann iscenesætter her en kvinde, der er mere interesseret i udseende end selve løbeakten. Senere i  

nedslaget beskriver hun, at hun fik ”et sultent blik” fra en mand, hvilket indikerer, at hun har iscenesat sig,  

som en smart og smuk løber for netop det formål at opnå bekræftelse og for at imødekomme en rolle, som 

den kvinde, hun ønsker at være.

7. 1001 tårs tøsetanker, en weblog

Bogen  1001 tårs tøsetanker var  den første blogroman, der udkom i Danmark med en dansk forfatter. 

Bloggen havde sin oprindelse på en hjemmeside for spirende skribenter Fyldepennen.dk, og senere rykkede 

den over til en bredere læserskare på Urbanblog. Under pseudonymet Spacemermaid havde Charlotte Heje 

Haase  dagligt  2500  besøgende  på  bloggen,   og  den  var  dermed  en  af  de  mest  læste  private  blogs  i 

Danmark. I 2007 udkom bloggen som en bog, og efterfølgende har Haase udnyttet omtalen til at skabe sig 

en karriere som skribent og fast klummeskribent i bl.a. aviser som Urban. Genren, en weblog, der bliver 

udgivet som fiktion, er senere er blevet navngivet blook, som er en sammensætning af ordene blog og book 

og er netop et litterært hybridfelt, hvor litteraturen møder teknologien. Genren får kritikerne til at dele sig i 

to felter – det ene felt er begejstret for udviklingen, fordi det ikke længere er en snæver skare af avis- og 

forlagsredaktører, der bestemmer hvem der får ordet, men at alle nu har mulighed for at tale. Den negative 

kritik går på tendensen om den digitale narcissisme - at almindelige menneskers banale ytringer simpelthen 

ikke er interessante58, og at netop alle kan komme til orde med alt gør, at hele redigeringsprocessen, hvor 

man  fjerner  passager  og  værker  som  ikke  er  kvalitet,  forsvinder.  Genren  er  nært  beslægtet  med 

bekendelseslitteraturen  og dagbogsromanen og cand.mag i  dansk samt  IT professor  på  IT Universitet, 

Lisbeth Klastrup trækker linjer til Balzac:
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” Den er jo i familie med den traditionelle dagbogsroman, brevromanen eller føljetonromanen, som vi kender fra Flaubert, 

Balzac og Goethe, og kan på den måde ses i forhold til litteraturhistorien. Balzac f.eks. publicerede sine romaner som en føljeton 

i en avis, og bloggen er lidt det samme bare i mere fortættet form, fordi teksterne bliver skrevet på daglig basis. Det er en 

litteratur kendetegnet af fragmentariske indlæg, som leder tanken hen på essayet eller fragmentet, hvor man fanger tanken i  

flugten”.59

7.1 Analyse af 1001 tårs tøsetanker

I det følgende vil jeg analysere nedslag i 1001 tårs tøsetanker. Først har jeg valgt at benytte mig af Dorte 

Marie Søndergaards 7-komponentmodel og dernæst de spørgsmål, der er udarbejdet ud fra Nina Björks syn 

på den kulturskabte kvinde. Jeg har i denne analyse valgt at vægte alle komponenter. Dette er ikke et 

udtryk for at komponenterne vægter lige meget i bogen, kvantitativt eller kvalitativt, men derimod et valg 

truffet for at vise analysens anvendelighed i dens udstrækning. Et eksempel på dette er 

virksomhedstilknytningen, der tilsyneladende spiller en mindre rolle i den nutidige prosa, end den har gjort 

hidtil.60 Dog mener jeg, at det er et vigtigt komponent at medtage da Spacememermaids 

virksomhedtilknytning er vigtig for, hvordan hun ser sig selv og ønsker at iscenesætte sig selv. Dette 

betyder også, at jeg i den næste analyse ikke vil gå i dybden med alle komponenter. Jeg har valgt at 

analysere bogen ud fra den grundantagelse af, at det er en fiktiv roman. Jeg har derfor taget hensyn til 

tilstedeværelsen af en implicit fortæller.

7.1.1 Tegnet på kroppen

I første omgang bliver aktørens køn angivet i bogens forord ved de navne og appellativer, hun giver sig 

selv. Det oplyses, at hun har en fantasi om, at folk skal betegne hende, som en selvsikker, smart og sexet  

karrierekvinde.  Videre  i  bogen  gives  navne  som  betegner  aktørens  køn  og  hører  under  det 

færdighedsrepetoire som normalt knyttes til det kvindelige køn i forhold til en kollektiv forståelse af, hvad 

”en kvinde” er i den danske kultur.

”Jeg må hellere smide et par sokker over venstre skulder og lade en bradepande stå uvasket, så jeg ikke virker som en husmor”61 
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og 

”Med Markus tændte jeg tit fuldstændig af. Hader den bitch, jeg blev med ham.”62

Endvidere kan tegnet på kroppen også identificeres ved, at aktøren iklæder sig tøj, som en kvinde ville tage 

på:

”Meget svært at finde trusser, så endte med at tage bukser på og efterlade dem som souvenir”63 

og 

”og det gjorde det ikke bedre, at min top var helt våd efter et uheld på toilettet”.64

Det kvindelige tegn på aktørens krop er også et indre tegn for, hvordan Spacemermaid forstår sig selv og 

agerer socialt i sin omverden. Hun agerer i forhold til den fantasi, hun har om, hvordan en kvinde skal 

agere, hun flirter med mænd, hun overæder i det skjulte, hun analyserer sin verden og mænd. Hun reagerer 

på verden i kraft af, at hun er kvinde, og omvendt modtager hun respons fra verden, fordi hun agerer 

kvindeligt.

7.1.2 Begærets retning og position i det seksuelle møde

Aktørens begærsretning er rettet mod mænd. Hendes begærsretning er en stor del af hendes identitet, da 

hun går meget op i at tænke, reagere og mødes med mænd. I forhold til at kvinder typisk er passivt i  

positionen i det seksuelle møde, og mænd er den aktive part spænder Spacemermaid begge veje. Hun er 

meget aktiv, til tider aggressiv, for pludseligt at trække sig tilbage og være helt passiv. Men til trods for den 

ambivalente positionering er Spacemermaid ikke i tvivl om, at hun burde være passiv i det seksuelle møde 

for at stille sig i et attraktivt lys overfor mænd og omverdenen i det hele taget:

”Musiker ringede (..). Jeg var vist ret flirtende – på den ufede måde”65

Når det til tider bliver for meget, opretter hun en liste over regler, hun skal overholde såsom ikke at ringe 
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til hankønsvæsner, ikke at kysse med nogen, og ikke at gå hjem med nogen.66

7.1.3 Færdighedsrepetoiret og virksomhedstilknytning

Spacemermaids  virksomhedstilknytning  er  til  et  akademisk  miljø,  og  dertil  knytter  hun  et 

færdighedsrepetoire, som er en kvinde, der har styr på karrieren, er intelligent og har styr på sit liv. Hun har 

et voldsomt reaktionsmønster, hver gang hun ikke lever op sine egne forventninger og reagerer ved at 

overæde, tænke på at forsvinde når hendes karrieredrømme ikke går i opfyldelse, destruktive tanker om sin 

krop, og at græde lydløst. Spacemermaid vil gerne være en ”tough girl” og en mønsterbryder, og nægter at 

gribe en brudebuket, som er en kollektiv forståelse, for at selvfølgelig vil en single pige gerne gribe en 

buket, når den er i rækkevidde. Men det ambivalente kommer op til overfladen, når ingen ser det:

”Vel  hjemme poserede  jeg foran  spejlet  i  gangen med roser  i  hånden.  Lod mine  blonde lokker  falde  romantisk  ned  over 

skuldrene (..), sugede maven ind og løftede den ene fod elegant fra gulvet, som om jeg var på vej hen over en gade mod min 

drømmemand.”67

7.1.4 Fysiske selvfremførelse og selvet

Inden for den fysiske selvfremførelse har vi at gøre med en kvinde der både er passiv og aktiv og derfor 

bryder med en tidligere kulturel forestilling om, hvad en kvinde er og gør og bør gøre. Som tidligere nævnt 

er Spacemermaid yderst aktiv i kønsforhandlingerne. Dette gælder karrieren, kærligheden, venskaber og 

andre sociale sammenhænge. Hun læner sig ikke tilbage og venter på, at tingene sker for hende. Hun får  

tingene  til  at  ske  og  er  aggressiv  i  disse  sociale  forhandlinger.  Hun  iscenesætter  sig  altså  som  den 

aggressive kvinde, der godt ved, at tingene ikke bare sker:

”Håber jeg en dag får mit drømmejob – ved godt, at jeg ikke kommer dertil sovende. Men at sove er nu heller ikke det, jeg gør  

mest af. Arbejder gratis for erfaring. Rastløs. Kan mærke, at jeg skal have nogle forandringer i mit liv. Siger til mig selv, at det  

ikke er mig, den er gal med. Men det er min skyld, hvis jeg går i stå.”68

Selvom Spacemermaid godt ved, at tingene ikke sker af sig selv, fejler hun også i denne forhandling. Når 

forhandlingerne med det modsatte køn ikke sker, opfatter hun det typisk ikke som værende selvforskyldt. 

Der er det, ifølge hende, udefrakommende begivenheder, eller personer, som fejler i deres forhandlinger, 
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og hun træder tilbage som den passive, blide kvinder, der for så vidt er uforskyldt i denne forhandling – da  

hun er ”kvinden” i den traditionelle kulturkonventionelle forståelse:

”Jeg bliver VILDT ked af det bagefter, hvis jeg ikke hører fra manden. Og hvis det går for hurtigt, mister fyren interessen, 

selvom han selv presser for vildt på. (..) Om morgenen diskuterede vi, hvem der havde scoret hvem. Han mente, det var ham, der  

var den aktive. At han havde scoret mig. Jeg sagde, at det kun var, fordi at jeg havde ladet ham vide, at han kunne – med et blik.”
69

På trods af at  Spacemermaid reagerer som en nymoderne ukonventionel kvinde,  er  hun altså alligevel 

inkorporeret  i  de  traditionelle  kønsroller,  som dikterer  at  passive  kvinder  er  skønne  og attraktive,  og 

aggressive kvinder er frastødende. Spacemermaid er meget bevidst om sin samfundsklasse som en ”højt 

uddannet akademisk kvinde”, og denne identitet giver hende problemer i forhold til sine kønsforhandlinger. 

For selvom hun argumenterer, ”jeg er en akademisk kvinde, og jeg har hverken tid eller overskud til at lege 

husmor og rydde op, fordi jeg er intellektuel”, er den første indskydelse ved mandligt besøg netop at rydde 

op. Og hun føler sig ikke særlig attraktiv, når hun ikke rydder op. Hun skælder faktisk ud på sig selv, og 

siger hun er uattraktiv og fed. Spacemermaid lever altså en dagligdag, hvor hun konstant er i konflikt 

mellem den attråværdige passive kønsrolle og den aggressive intellektuelle, som hun så gerne vil være, 

men som skræmmer det modsatte køn.

7.1.5 Hvilke kvindelige definitioner gives der i teksten?

Spacemermaid definerer sig selv ud fra en negering – hvad hun ikke er, eller nærmere bestemt hvilken 

slags kvinde, hun ikke er. Som et udtryk for denne kvindelige definition benytter hun sig af sin bofælle,  

som en negering af hendes eget performative udtryk som kvinde. Hun beskriver sin kvindelige bofælle, 

som en kvinde, der er plukket ud af et husmorkatalog.

”Hun er ret striks. Yngre end mig, men opfører sig lidt som en gammel tante. Jeg er ikke meget hjemme. Hun har tusind regler.”
70

Det  er  bestemt  ikke  et  positivt  udtryk,  ifølge  Spacemermaid,  at  være  en  kvinde,  der  lider  af 

rengøringsvanvid71 og har tusind regler. Spacemermaid mener ikke at en ”rigtig” kvinde er en kvinde, der 

koncentrerer sig om rengøring og konstruerer de rigtige supper72 – med mindre man er overlegen, og at det 
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er et udtryk for overskud og et supplement til en kvinde, der også kan være sexet, feste og spejle sig i  

mænds blik – og det er noget bofællen, ifølge Spacemermaid mangler. Derfor bliver hun præsenteret som 

den  stramme  tante,  der  ikke  har  snerten  af  en  femme  fatale,  en  kvalitet  Spacemermaid  forsøger  at 

fremelske. Dernæst føler hun sig splittet mellem at tænke, at man ikke kan være en højt uddannet kvinde 

uden at føle sig begrænset af vasketøj og husmoderrollen generelt – mens hun på den anden side gerne vil  

fremstå som overskudskvinden, der netop har styr på tingene og har gjort rent og er akademiker.73 I flere 

tilfælde giver Spacemermaid udtryk for, at det gode valg altid er at være femme fatale: Kvinden, der flirter  

med mænd, at være tynd, at rende rundt i gennemsigtig negligé og kaster med håret, og denne definition er  

netop den ene del af at være ”den attraktive kvinde”. Den anden del af definitionen er at have styr på 

tingene:

”Jeg er ikke attraktiv for tiden. Har stadig rande under øjnene. Føler mig fed. Min lejlighed roder, mit bad er stoppet, så der er  

vand op over anklerne. Har ikke betalt regninger eller støt voksende biblioteksbøde”74

Når Spacemermaid ikke lever op til ”den attraktive kvinde”, så føler hun sig frarøvet sin kvindelighed, 

skælder ud på sig selv og kalder sig selv navne, og straffer sin krop ved at spise for meget. Særligt den 

tynde attraktive kvinde er en definition, Spacemermaid har et ambivalent forhold til. For man kan ikke 

være en attraktiv kvinde med mindre man er tynd. Hun forklarer, at hun har lidt af anoreksi som teenager 

og kun begyndte at spise igen for ikke at blive indlagt.75  Men hun fortæller også, hvorledes hun ikke føler, 

hun kan være i sin krop, fordi hun føler sig ulækker samtidig med, at hun i skjul misunder sine veninders  

ublufærdigheder på stranden.

7.1.6 Hvorledes ifører kvinden sig en maske?

Femme fatale fantasien fra definitionen af  den attraktive kvinde går  igen i  den maske,  Spacemermaid 

påfører sig. Hun vil helst gerne påføre sig en maske, en rolle overfor mænd, om at hun er en femme fatale, 

og  hvis  hun  bliver  fanget  uden  masken,  bliver  hun  også  fanget  uden  for  sin  rolle  og  sin 

bekvemmelighedszone, og derfor er det helt legalt, at hun ikke performer i overensstemmelse med den 

fantasi, hun har, om hvad en kvinde er, og træder ud af kønsforhandlingen og i stedet bliver en kønsløs 

identitet:
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”Har lige interviewet en musiker. Allerede før vi havde mødt hinanden, var jeg tiltrukket af ham. (..) Efter interviewet spurgte  

han, om vi ikke skulle gå ud og ”æde” sammen. Kiggede ned ad mig selv i joggingsko og ville bare hjem.”76

Femme fatale-masken kommer til live i det tøj, sko og sminke, Spacemermaid påfører sig. Når hun har  

denne maske på, er hun en ”rigtig” kvinde i sammenspil med kulturen. Således skifter hun tøj blot for at 

ringe til den mand, som er objekt for hendes begærsretning, for at leve rollen ud, og hun skifter tøj, hvis 

manden kommer forbi en sen nattetime:

”Jeg har ellers inviteret ham hjem (har endda puttet alt rod i skuffer og taget push-up på). (..) Men han kunne da bare komme.  

Skiftede fra uldsokker til sort silkekjole.”77

7.1.7 Hvilke handlinger udfører hun i forhold til, hvad hun mener er kvindeligt i kulturen?

Spacemermaid vil det hele: Hun vil gerne være selvsikker, smart og sexet karrierekvinde.78 Hun definerer 

også sig selv ud fra, hvad hun mener ikke er kvindeligt; at drikke på hverdage79, at hun kysser med to fyre 

på en aften80,  at spise fire konditorkager på en eftermiddag.81 På den ene side vil hun gerne være den 

passive kvinde i samspil med det modsatte køn, men det må heller ikke blive for meget. Således har hun 

ikke noget imod at ringe til en mandlig bekendt, og bede ham om at træde i karakter når en ovn skal 

installeres. På den anden side  føler hun sig umyndiggjort når kæresten fikser alting.82 I det seksuelle møde 

er  hun  gerne  aggressiv,  men  skyder  altid  skylden  på  sin  fuldskab,  da  det  ikke  er  kvindeligt  at  være 

aggressiv, men netop passiv i det seksuelle møde, derfor har hun opfundet et alias: ”Space” der kan få lov 

til at udføre alle de handlinger, som man ifølge Spacemermaid ikke er handlinger, som er kvindelige:

”PS O.k.. Så måske jeg kom til at gå hele vejen alligevel. Men det var Space, der gjorde det!”83

Det kunne være interessant at gå i dybden med analysen af det maskuline alias. Desværre bliver støder vi 

ikke på dette alias igen i bogen. 
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7.1.8 Foran hvilket blik udøver kvinden sine performative handlinger?

Der  er  vist  ingen  tvivl  om,  at  jeg  i  min  analyse  understreger,  at  Spacemermaid  udøver  performative 

handlinger  med  mandens  blik  på  sig.  Spacemermaid  udfører  gerne  performative  handlinger  i 

overensstemmelse med hendes fantasi om, hvad manden ønsker, uden hensyntagen til, at det har koheræns 

med hendes personlighed. Og derfor bliver det netop performative handlinger, hvor Spacemermaid gør sig 

selv til en skuespiller i sit eget liv for at fange mandens blik. Og når hun ikke er i stand til at performe,  

fordi hun for eksempelvis ikke har det rigtige tøj på, nægter hun at deltage i en kønsforhandling og trækker 

sig tilbage. Resultatet bliver at Spacemermaid oplever en konfliktfyldt dagligdag, og hun har svært ved at  

etablere et realistisk forhold til det modsatte køn. Hun performer sig igennem kønsforhandlingerne, og hun 

har svært ved at trække grænsen for, hvornår det er hende selv, der lever livet, og hvornår hun viger for de 

performative handlinger. Spacemermaid udvikler derfor en side af sin kvindelighed, der lever efter reglen 

om, at når man er i tvivl, eller usikker, så kan en performance altid være en udvej:

”Tog på apotek. Ud af en flok nisser (..) blev jeg selvfølgelig betjent af en ung fyr. Kunne ikke finde ud af, om en graviditetstest 

var  bedre end fx salve mod fodsvamp. Overvejede om jeg skulle  sige:  ”Testen er  til  min bror/fætter” og blinke, men lidt  

mærkelig situation at flirte i”.84

7.1.9 Delkonklusion

Tekstens omdrejningspunkt vedrører konflikten i selviscenesættelsen mellem det passive og aggressive. 

Spacemermaid iscenesætter  sig selv som begge dele,  men er  ikke i  stand til  at  udleve nogen af  dem. 

Konflikten ses bl.a. i færdighedsrepertoiret, hvor Spacemermaid ønsker at blive opfattet som en selvsikker, 

smart og sexet karrierekvinde, der ikke rydder op, fordi hun er for intelligent og har for travlt. På den anden 

side  har  hun  travlt  med  at  nedgøre  den  passive  kvinde,  husmoren,  karrierekvindens  modsætning, 

repræsenteret i teksten som roommaten, der har styr på tilværelsen, men også er frygtelig kedelig. Selvom 

Spacemermaid forsøger at udleve karrierekvinden, falder hun alligevel for konventionen om husmoderen, 

og den passive kvinde, der er attraktiv og rydder op når der kommer herrebesøg.

Spacemermaid iscenesætter også den sexede kvinde for at modtage bekræftelse for mænd. Hermed opstår 

en konflikt, fordi den iscenesatte sexede kvinde er en rolle, som Spacemermaid påtager sig og ikke udlever 

naturligt. Dette ses bl.a. ved det faktum, at hun står op om natten og iklæder sig gennemsigtig negligé,  

selvom  hun  hellere  vil  beholde  termosokkerne  på.  Når  Spacemermaid  ikke  kan  leve  op  til  denne 
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selviscenesættelse  som sexet  attraktiv  kvinde,  melder  hun sig ud af  kønsforhandlingen og trækker  sig 

tilbage som kønsløs identitet.

Spacemermaid er både aggressiv og passive i kønsforhandlingerne. Den kollektive fantasi  dikterer den 

passive  kvinde,  og  Spacemermaid  bryder  med  denne  kollektive  forståelse  for  det  kvindelige  ved  at 

inkorporere aggressivitet i kønsforhandlingerne. Teksten åbner for muligheden om en iscenesættelse af et 

mandligt  alias,  som  kan  udleve  den  aggressive,  mandlige  part.  Dette  kan  være  en  måde  hvorpå 

Spacemermaid løser konflikten, da hun kan iscenesætte både den kvindelige, passive aktør som et alias 

”Spacemermaid”, og den aggressive, mandlige aktør ved navn ”Space”. Dette bliver der dog ikke fulgt op 

på i bogen.

8. Maise Njor: Du ser træt ud, skal jeg holde dine bryster?

I marts 2008 udkom Du ser træt ud, skal jeg holde dine bryster?, som er en samling af Maise Njors 

klummer først bragt i Eurowoman. Njor er kendt i medierne fra tidligere nævnte e-mailkorrespondance 

MLT og for at udveksle meninger i debatprogrammet Mads og monopolet. I kraft af sin tidligere stilling 

som klummeskribent og chefredaktør på Eurowoman har hun skabt en stabil læserskare bestående af 

kvinder i alderen 20-45. I det følgende vil jeg analysere nedslag fra bogen. Jeg har valgt kun at inddrage de 

komponenter fra 7-komponentmodellen, hvor jeg finder det relevant for den kvindelige selviscenesættelse 

og kønsforhandling.

8.1 Analyse af Du ser træt ud, skal jeg holde din bryster?

8.1.1 Begærets retning og position i det seksuelle møde

Aktøren,  Njor,  med det kvindelige kropstegn og den kvindelige selvforståelse har et  begær rettet  mod 

mænd. Hendes begærsretning er dog ikke det, der styrer hendes identitet, såsom at være mor og som at 

være en kvinde i det danske samfund. Begæret har ikke den store plads i klummerne, og den mand hun har  

et  forhold  til,  fungerer  snarere  som et  tilbehør,  en accessory til  hendes  liv,  og  hjælper  hende med at 

opretholde et liv, som den kvinde hun ønsker at være. Forholdet giver hende ekstra krydderi på tilværelsen  

og kan også benyttes til at få sine ben plantet solidt på jorden når hun føler hun er for meget kvinde:



”En dag, da min mund ikke havde stået stille i flere timer, og den havde berettet om utrolige vigtige emner som udsalgspriser og  

vinduespudsere og noget jeg engang havde oplevet i 3. klasse (..), kiggede min kæreste opgivende på mig og sagde: ”Du ser træt  

ud – skal jeg holde din kæft?””85

Generelt er det seksuelle ikke en del af bogen og faktisk et element, der stort set er gemt væk. Når det er  

sagt, virker det som om hun er passiv i det seksuelle møde, og egentlig taler om mænds lyst til hende, i 

stedet for hendes lyst til mænd. Det paradoksale er, at hun går ud fra, at alle kvinder er den aggressive part 

i det seksuelle møde. At mænd er noget som kvinder ”tager”, ”er på jagt efter” eller ”leder efter”, nærmest 

som et rovdyr. Hun skitserer et syn på kvinden, som værende den part, der styrer hjemmet med hård hånd, 

som den  kloge  kølige  instans  med  det  store  overblik,  mens  manden er  kørt  ud  på  et  sidespor  og  er  

fordummet.

Mellem linjerne kan man læse om dem fordummede mand. Hun sammenligner det seksuelle møde som et 

formål til at behage en mand med behov, som at kæle for en gravhund- altså et møde, hvor modparten har 

et behov, der skal tilfredsstilles og er aktiv i at anlægge mulighed for et seksuelt møde. For selv om hun  

ikke siger det med ord, viser hun det gennem historierne at mænd, de skal hjælpes og ikke fatter så meget:

”For mænd forstår ikke kvinder, og derfor tror de, at de ønsker sig det samme som dem (..) Vi forstår mænd. Vi forstår, at de  

bliver utroligt glade for at få en havebænk i fødselsdagsgave.”86 ”og så holde de lige en pause (..) for at man lige har tid til at 

hylde deres hukommelse med en klapsalve, eller evt. noget gospel-sang og en tændt lighter”87

8.1.2 Færdighedsrepetoiret og virksomhedstilknytning

Det er tydeligt, at Njor koncentrerer sig om at skitsere, hvordan det er at være kvinde, med sin læsende 

målgruppe for  øje.  Hun beskriver  kvinden,  som den der  sidder  med magten  i  hjemmet,  men så snart 

kvinden begiver sig ud på arbejdspladsen er hun lidt en klovn og står tilbage for de andre kvinder, der 

gerne  vil  overhale  hende  i  karriereræset.  Klovnen  bliver  også  iscenesat  i  dialog  med  manden  på 

arbejdspladsen, som man enten kan vælge at beundre, og så egentlig selv blive fordummet som kvinde,  

fordi man dermed har tabt magtkampen, eller at snøre.
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”jeg sidder lidt fastklemt i midten med en fornemmelse af, at en chef fortjener (..) ærbødighed, og samtidig kan jeg ikke holde 

ud, at jeg er så gammeldags, og så siger jeg nogle dumme ting. (..) Som fx da jeg på mit tidligere arbejde kom til at sige til  

chefen (..), at han lignede en hund. Jeg mente det faktisk (,,) positivt, for han var så sød (..):” Altså, sådan en sød én … en, enøh, 

en … ruhåret.”88

Njor føler sig fastklemt mellem to generationer af kvinder, hvor den ene udspringer af kvindekampen, 

mens den anden er født med narcissisme og storhedsvanvid som mellemnavn. Derfor føler hun sig usikker 

som kvinde, og selvom hun ønsker søstersolidaritet, kan hun ikke lade være med at føle, at samvær med 

andre kvinder ikke blot er hygge og noget rart, men også en konkurrence, hvad enten det gælder udseende 

eller karrieren.

8.1.3 Fysiske selvfremførelse

Njor prøver at være i opposition til den kollektive forståelse af, hvad en kvinde er. Og det er nok, fordi hun  

tænker, at hun altid vil komme til kort. Hellere være i opposition og klovn end at være en fejltagelse som 

raffineret, charmerende kvinde:

”Det  store sammenbrud kommer,  når  jeg tænker på det  øjeblik,  hvor dørene går  op, orglet  starter,  og jeg skal  gå ned ad  

kirkegulvet. Har du måske nogensinde set en brud, der ikke så ud, som om hun havde brugt skolelim som læbepomade og i  

øvrigt var blevet lam i begge ben? Vraltende med et stivnet, manisk smil og en kjole, der ser ud, som om den er lavet af en  

sindsforvirret chefkonditor. Sådan ser jeg ud lige om lidt.”89

Derudover lider hun også under, at hun er barn af janteloven, hvor man ikke skal tro, man er noget. Så ikke 

alene klovner hun, men hun trækker sig tilbage i skyggen i frygt for at fejle, som den aggressive kvinde. 

Denne frygt for at fejle både som karrierekvinde og aggressiv moderne kvinde, forsøger hun at sløre ved at 

ironisere sin tilværelse: For hellere skjule sin frygt ved at vende den til humor, hvis alternativet er at give 

fortabt og stå tilbage og bevise for sig selv og måske også andre, at man vitterligt ikke var noget:

”En eller anden person er så uhøflig at få den tanke, at det kunne være hyggeligt at besøge os uden at ringe først, og der står man 

i en gammel Cure-Tshirt og kærestens underdrenge (de er jo mere behagelige end nylon-g-streng), og man kigger over på sin to-

årige datter, som for to timer siden fik en chokoladeis og derfor nu går rundt og ligner en miniature af Saddam Hussein (..) og  

man ville ønske, at  man var Isabella Smith (..)  hvis hjem (..)  dufter af lavendel og som folder sine Provence-viskestykker  
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snorlige i stedet for at lade dem ligge i en vred klump sammen med nogle fryseposer og et par gamle elastikker.90

8.1.4 Hvilke kvindelige definitioner gives der i teksten?

Njor definerer kvinder som den aggressive part.  Kvinder har overtaget den mandlige, aggressive part i 

sådan grad, at mænd næsten er overflødige. Kvinden er den kloge og intuitive, der med sin sensitive føling 

ved, hvad andre kvinder har brug for. Derfor er kvinder den overlegne bedrevidende i kønsforhandlingen,  

og mænd bare er en aktør, der er brugbar som tabende instans om magten i kønsforhandlingen, men også et 

væsen, man bør bære over med, når hans uvidenhed kommer frem. Njor skelner mellem den aggressive 

kvinde i privaten og på karrieren, men i magtrelationer med en mand i arbejdsregi er kvinden ofte uvidende 

og tilbagestående.  Til trods for at kvinder er den aggressive part, der kører rundt med mænd i manegen, 

betyder det ikke, at iscenesættelsen af den ”lækre-gøren-sig til” er ikke-eksisterende. Både overfor andre 

mænd er det essentielt, men også overfor andre kvinder er iscenesættelsen af den sexede, smarte kvinde 

vigtig. For hvis iscenesættelsen ikke er istandsat fejler man i den sociale setting:

”Som den dag, hvor jeg gik ind i en dyr butik, og jeg må have set lidt nusset ud i tøjet, for ekspedienten gik mig i møde med  

ordene: ”Udsalget stoppede altså for 14 dage siden” ”.91

8.1.5 Hvorledes ifører kvinden sig en maske?

Njor beskriver hendes liv som karrierekvinde og mor som en kvinde iført velcrodragt. Hun påtager sig 

dragter bestående af titler, som hun skal jonglere i løbet af sin hverdag. Hun beskriver, hvorledes hun 

kommer hjem efter en dag med velcro, som i sin yderst anvendelige funktion hurtigt kan tages af og på, for 

til sidst at stå iført ingenting, som den gudeskønne elskerinde:

”og så er det bare af med den sidste velcro-dragt, og så kommer den gudeskønne elskerinde til syne…Det er først dér, jeg  

opdager, at der ikke er flere velcro-dragter tilbage; der er kun min krop, og fiks er ikke lige det rette ord.”92

I citatet ovenfor indikeres det, hvordan den nøgne krop uden masken ikke er god nok. At uden titlerne og 

iscenesættelsen af dem, føler hun sig nøgen og ikke attraktiv.  Derfor er selviscenesættelsen nødvendig, og 

i frygt for at fejle påtager hun klovnemasken.
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8.1.6 Hvilke handlinger udfører hun i forhold til, hvad hun mener er kvindeligt i kulturen?

Det paradoksale i Njors klummer er som tidligere nævnt, at hun advokerer for den aggressive kvinde, der 

er fremme i skoene og styrer sit og sin families liv med hård hånd. Hun er en kvinde, der indgår i en skarp  

konkurrence  med  andre  kvinder  på  arbejdspladsen.  Men  det  er  ikke  de  evner,  Njor  selv  udlever.  De 

handlinger Njor udfører, understreger en opfattelse af den passive kvindelige aktør. Hun skjuler sig gerne i 

ydmyghed og fortæller sig selv, at hun er dårlig til sit arbejde og derfor ikke er huskværdig.93 Hun holder 

sin mund og er artig og giver plads til den aggressive, mandlige aktør:

”Hvorfor man står dér gang på gang og lytter, som en artig pige, er et mysterium, men det hænger måske sammen med at  

højrøvethed i sin reneste form er svær at modsige (..) Så man står og nikker, som en pæn pige og indskyder et par ”nææ” og  

”ihh”, mens man samtidig står og tænker over, hvorfor der egentlig er riller i rødbeder”94

Njor prøver at iscenesætte sig som den pæne pige overfor manden. Overfor attraktive mænd, der vækker 

hendes begær iscenesætter hun sig ydermere, som en kvinde, der er sexet og spiller på sin krop og sin 

stemme:

”Fordi pæne mænd er svære at snakke med. Man skal ligesom anstrenge sig lidt mere og sige noget klogt og vittigt, efterfulgt af 

en charmerende perlelatter, samtidig med at man tjekker, om man har spinat mellem tænderne, trækker maven ind og hader sig 

selv, fordi man legede med noget polycolor sidste uge og nu ligner en polsk havneluder.”95

8.1.7 Foran hvilket blik udfører kvinden sine performative handlinger?

Njor iscenesætter sig både for mænd og for kvinder. Overfor mænd på karrierebanen iscenesætter hun den 

passive, lidt uvidende kvinde, der står tilbage og lader mænd sidde på magtbalancen. Dette kompenserer 

hun så ved at iscenesætte den aggressive kvinde i privaten, der fordummer sin kæreste og holder styr på 

tropperne.  Overfor andre kvinder står hun i en konkurrence, hvor der kæmpes om opmærksomheden hos 

det  modsatte  køn,  og  hvorvidt  man  følger  en  kollektiv  fantasi  om,  hvad  en  kvinde  er  privat  og  på 

arbejdspladsen. Hvis man ikke følger denne fantasi, taber man kampen:

”Og hvis man føler sig lidt dum og grim og generelt utilstrækkelig, så er det sgu sin sag at erklære sin  

søstersolidaritet med nogen, der både er lækre til gården og til gaden og i hjernen. For et eller andet sted er de jo lige så meget  
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konkurrenter, som de er medsøstre.”96

8.1.8 Delkonklusion

I teksten fornemmes en iboende konflikt i kvindens iscenesættelse af sit køn. Hvordan skal kvinden være, 

og  hvilke  roller  bør  hun  påtage  sig  i  denne  forhandling?  Njor  advokerer  for  iscenesættelsen  af  den 

aggressive kvinde, der styrer sit og sin familie med hård hånd. I kønsforhandlingen bør kvinden være den,  

der jager eller tager.  Kvindens aggressivitet bliver yderligere understreget ved eksemplificeringen af den 

fordummede mand, som egentlig ikke fatter så meget. Det seksuelle møde sammenlignes med relationen til 

et kæledyr, og behager manden mere end det dækker den aggressive kvindes behov. Til trods for denne 

advokering vælger Njor ikke at iscenesætte denne kvinde, når hun er i social forhandling. Her iscenesætter  

hun den passive aktør, som gerne går i et med tapetet, og hellere vil stemples for ikke at være huskværdig  

end at overtræde andres grænser i aggressiv frembrusen. Iscenesættelsen af klovnen viser sig at være en 

god maske at påtage sig især overfor mænd i magtpositioner, i  frygt for at blive udstillet eller at tabe 

magtkampen. Iscenesættelsen bliver derfor en vigtig del, som man iklæder sig – ligesom velcro-dragter, 

fordi Njor i sig selv, ikke føler sig attraktiv, når hun står nøgen tilbage. Teksten berører det faktum, at  

kvinden  ikke  alene  iscenesætter  sig  for  mænd,  men  også  for  andre  kvinder.  Iscenesættelsen  består 

hovedsageligt i den ydre repræsentation men også i ”at have styr på tingene”. Hvis selviscenesættelsen 

fejler, taber man i konkurrencen om opmærksomheden for det modsatte køn og den generelle kollektive 

fantasi om kvindelighed.

9. Sammenfatning af de to analyser

De to analyser berører begge konflikten mellem at inkorporerer den aggressive mandlige aktør og den 

passive kvindelige aktør i selviscenesættelsen. Mens Spacemermaid oplever konflikten i fysisk størrelse, 

holder  Njor  distance  til  den  ved  at  advokere  den  aggressive  kvinde,  mens  hun  udlever  den  passive. 

Spacemermaid vælger ekspressivt at udføre kvindelige handlinger ud fra en negering af hvad hun ikke er, 

mens Njor fortæller, hvem hun er i den kvindelige selviscenesættelse, og hvordan hun usikkert står tilbage, 

nøgen, når iscenesættelsen er taget af hende. I kønsforhandlingerne er Spacemermaid den aggressive part 

til trods for, at hun, i konflikt med sig selv, søger hen mod den passive part, idet hun har en kollektiv  
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fantasi om at kvindelighed er passivitet. Njor er ganske passiv i sine kønsforhandlinger, men beskriver den 

aggressive kvinde, hvor den fordummede mand ikke har meget at skulle sagt. Spacemermaid iscenesætter 

sig  for  mænd,  og  iklæder  sig  den  sexede  kvinder  overfor  mandlige  aktører,  hun  begærer.  Njors 

selviscenesættelse drejer sig ikke om det seksuelle møde, men at skulle konkurrere med andre kvinder om 

mænd og om at skulle placere sig i den kollektive fantasi, andre kvinder bygger op om, hvad kvindelighed 

er. Når denne magtkamp fejler, iscenesætter Njor klovnen, mens Spacemermaid fuldstændig melder sig ud 

af kønsforhandlingen ved at gøre sig kønsløs.

10. Konklusion

Den  selviscenesatte  kvinde,  der  udstiller  sig  selv  i  litteraturen  og  i  medier,  danner  en  ramme  for 

bekendelseslitteraturen i 1970’erne og for den feministiske genrehybrid efter 2005. Femi-hybriden tager 

afsæt i det narcissistiske navlepilleri i elektroniske medier og trykte magasiner og aviser, som herefter 

genoptages i litteraturen. For 35 år siden handlede selviscenesættelsen om undertrykkelse og bekræftigelse, 

som er temaerne i Vita Andersen Tryghedsnarkomaner. Den identitetsløse kvinde, der føler sig indespærret 

af manden, er blevet afløst af en kvinde med mange skiftende identiteter, som hun tager på efter behov, 

som  et  led  i  den  daglige  kvindelige  selviscenesættelse.  Kvinden  i  femi-hybridens  kønsforhandling 

iscenesætter både den aggressive part,  som kan vælge at jage manden, og den passive part,  som søger 

mandens  aggressive  kønsforhandling,  og  endelig  vælger  kvinden  at  melde  sig  helt  ud  af 

kønsforhandlingen, som det er tilfældet med Spacemermaid. Både i Suzanne Brøggers Creme Fraiche og i 

Spacemermaids  1001  tårs  tøsetanker er  kvinderne  i  konflikt  med  at  følge  normen  og  at  følge  deres 

instinkter. Kvinden i Creme Fraiche bevæger sig konstant mellem en iscenesættelse af kvinde, køn og krop 

og hendes  egen tvivl  og  lyst.  Spacemermaid  oplever  konflikten  fysisk  mellem at  deltage  i  en  passiv 

kønsforhandling til  trods  for  de  mere aggressive  instinkter.  Også Njors  klummesamling omhandler  en 

iboende konflikt, der, ligesom i  Creme Fraiche, drejer sig om at følge normen, der er dikteret af andre 

kvinder. Njor anser normen som en konkurrence, hvor det gælder om at leve op til den kollektive fantasi 

om, hvad kvindelighed er.  Både i MLT og Njors klummesamling iscenesætter kvinderne sig som en klovn, 

der maskerer for usikkerheden i den sociale forhandling med både kvinder og mænd. Fælles for alle femi-

hybrider er,  at alle kvindelige aktører ligger under for den norm, som Nina Bjørk beskriver som ”den 

kulturskabte kvinde”. Uden iscenesættelsen føler kvinden sig nøgen, uduelig eller ikke-attraktiv. Det er 

simpelthen ikke godt nok ikke at vise sig uden at iklæde sig den kulturelle kvindelighed. 



11. English abstract

This thesis deals with female  self performance in female hybrids, a new genre in female litterature. The 

thesis seeks to answer the following questions: How do women self perform in the female hybrid, and what 

movement in  gender  do women perform? I  will  analyse  female  performance starting  with  the  1970’s 

Danish confessional writing and moving on to the female hybrid in Danish litterature after 2005. 

To  provide  the  reader  with deeper  understanding of  the methods I  use in  the analysis  I  first  give  an 

overlook  of  the  development  in  gender  criticism  in  litterature  from 1969  to  2000.  The  latter  is  the 

movement  in  gender  in  social  constructivism and  a  method  developed  by  psychologist  Dorte  Marie 

Søndergaard in her PhD dissertation Tegnet på kroppen. I use this method in my analysis together with the 

theories of performance by Judith Butler and gender as a cultural phenomenon as described by Nina Bjørk 

in  her  book  Under  det  rosa  täcket.  The  thesis  also  includes  a  quick  overlook  of  the  1970’s  Danish 

confessional writing, briefly describing and analysing how the female performance was in the works of 

Suzanne Brøggers  Creme Fraiche and Vita Andersens  Tryghedsnarkomaner. I then move on to describe 

how the female hybrid originated, its development from the British chick lit with the firstcomer in female-

hybrid, Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary, and how the female hybrid took form in Danish litterature. 

Hereafter follows an analysis of three female hybrids. 

The conclusion to my analysis is that women in female hybrids both actively perform gender,  usually 

connotated to a male agent, and a corresponding passive expression, where the female seeks the male’s 

aggressive  gender  performance.  In  The  1970’s  Danish  confessional  writing  the  themes  of  the  female 

performance was oppression and affirmation, as illustrated in the lyrics of Vita Andersen. Today, 1970’s 

theme of the woman with little identity who feels confined by the male, has been replaced by a woman 

with multiple identities, who daily performs as seen in Maise Njor’s columns. Suzanne Brøgger’s Creme 

Fraiche and Spacemermaids 1001s tårs tøsetanker both illustrates a woman in conflict between following 

the standard of culture and following her own natural instinct. The woman in  Creme Fraiche constantly 

moves between a performance of female, gender and body and her own doubts and desires, where as 

Spacemermaid experience this conflict physically. The common ground for all female hybrids is, that all 

agents with a female connotation adheres to the cultural standards of gender as described by Nina Bjørk.
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