
NY TID 17. september 201032

– Som lesbe har jeg et tvisyn, jeg ser  
absolutt maktstrukturene i forestillingene 
om heteroseksualiteten, og jeg ser at det å 
være heterojente byr på utfordringer. Men 
samtidig ser jeg også hvor låst mange het-
erofile er i sine egne heteronormative op-
pfatninger av kjønn og seksualitet. 

Ifølge Lindstad er de feminine idealene 
knyttet til for eksempel klasse og bosted. 

– Når Lene Alexandra Øien sier om Pia 
Haraldsens kleskolleksjon at «dette er noe 
de kunne gått med på bygda», hva sier hun 
da om folk fra bygda? Hun sier nok noe som 
veldig mange tenker, at det er «feil» type 
kvinner som bor på bygda, tror Lindstad, 
som sammen med Helseth ønsker å utvide 
sexy-begrepet.

– Hvis sexy bare skal være det vi har lært 
av motebladene eller mannebladene, hvis 
dynamikken man spiller på er en heterofil 
dynamikk som sier at «menn vil ha denne 
kvinnen, ergo vil du være henne,» så  blir det 
deretter, sier Hannah Helseth. 

– I verdens mest likestilte land, burde 
ikke unge gutter være livredde for å bli kalt 

homo, eller jenter 
livredde for å bli kalt hore, fordi en er jente 
eller gutt på «feil» måte. Boka er et forsøk 
på å få engang en samtale omkring dette. Jeg 
har ikke lyst til at man starter samtalen med 
å si at miniskjørt er gærent, men man skal 
ikke være blinde for hva det er for noe. Vi 
må kunne være fullt ut mennesker, fullt ut 
kvinner og seksuelle vesener uten å bli sett 
på som seksuelle objekter. 

Som lesbisk føler Siri Lindstad seg litt mer 
frikoblet fra det hun kaller «heterospillet»: 

– Hva jeg syns er sexy er ofte noe annet 
enn hva heterofile venninner syns er sexy. 
Kanskje heterojenter hadde hatt godt av å 
vanke litt mer med lesber og få et litt annet 
syn på kvinnekroppen? 

Et seksuelt rom
– Med en gang man begynner å lage et 
normativt ideal, uavhengig av om det er å 
være dydig pike eller å ligge med så mange 
som mulig, oppstår det et problem, sier 
Helseth, som mener det er viktig å dis-
kuterer hvilke rammer en skal legge for en 

utprøving av seksualitet.
– Vi trenger et eget seksuelt rom hvor 

man kan lage seg fantasier om hvem man 
vil være, og prøve ut sin egen seksualitet. 
Men da må vi ha et samfunn som kan legge 
disse rammene til rette. Vi må også kunne 
diskutere seksualiseringen i det offentlige 
rom uten å skamme oss for å ha en moral 
som går på at alle skal ha krav på et seksuelt 
rom. Man er ikke snerpete når man definerer 
hva man vil eller ikke vil, det er da man er 
frigjort. 

Som lesbisk har Lindstad en litt annen 
tilnærming. 

– Debatten omkring seksualisering og 
kvinnelig seksualitet er ekstremt heterosen-
trert, den sees kun i et heteroperspektiv. Jeg 
tror man risikerer å segmenterer noen fores-
tillinger om kvinnelig og mannlig seksualitet 
som verken er sunt eller riktig. 

Selv hevder hun at seksualiseringen i det 
offentlige rom også kan ha noen positive 
sider ved seg.

– En mainstream tv-serie som The L Word, 
som viste sex-scener mellom kvinner, ble 
mulig takket være seksualiseringen av det 
offentlige rom, hevder Lindstad. 

Utfordrer manneblikket
Den nylig avsluttede amerikanske drama-
serien The L Word, tar for seg livene til en 
gjeng vakre lesber i L.A. og har skapt mye 
heftig debatt siden premieren i 2004. Med 

Fakta om  
norske jenter
■  Halvparten av alle unge kvinner i alderen 18-35 

år kan tenke seg å ta plastisk kirurgi.

■  Så og si alle unge gutter leser porno og mange 
jenter gjør det. 

■  Har du spiseforstyrrelser, er det fire ganger så 
stor sjanse for å ønske kosmetisk kirurgi. 

■  Blant unge jenter oppgir 72 prosent at de skulle 
ønske de veide mindre. Det er over dobbelt så 
mange som guttene (33 prosent). 

■  Andelen jenter som rapporterer selvmordsforsøk, 
har økt fra 10,6 prosent til 13,6 prosent. Det er 
over dobbelt så mange som guttene (6 prosent). 

■  «Hore» er et vanlig brukt skjellsord i norske 
skoler. En svensk undersøkelse viser at 37 
prosent har blitt kalt hore, ludder eller bitch. 16 
prosent opplever det ofte. 

■  16 prosent av kvinner har enten blitt tvunget 
eller truet til sex, forsøkt voldtatt eller voldtatt. 

Kilde: “Generasjon sex”,  
utgitt på Forlaget Manifest (2010).

KRITISK STEMME: 
Hannah Helseth (30) har 
skrevet boken Generasjon 
Sex som ble utgitt på 
Forlaget Manifest i august.  
FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX. 

LESBISK IDENTITET: Siri 
Lindstad (39) har gitt ut boken 
Å fylle L-ordet med mening på 
eget forlag, Kill Your  
Darlings Publications.   
FOTO: TRUDE CHRISTENSEN GAUKÅS 

KLASSEKRITISK: – Når Lene Alexandra Øien sier om Pia Haraldsens kleskolleksjon at «dette er noe de kunne gått 
med på bygda», hva sier hun da om folk fra bygda?, spør forfatter Siri Lindstad. Bildet er tatt under Oslo Fashion Week i 
Oslo i august. Pia Haraldsen (i blå kjole) viste fram sin kolleksjon. FOTO: ERLEND AAS/ SCANPIX 


