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Perspektiv.

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 

sine eksplisitte sex-scener, har serien blitt 
beskyldt for å være spekulativ, designet for 
et mannlig, voyeuristisk og heterofilt blikk. I 
Lindstads bok fungerer nettopp The L Word 
som en rød tråd. 

– Det er sikkert mulig en del heterofile 
menn koste seg med serien, og «so what»? 
Lesber likte serien, blant annet på grunn av 
sex-scenene. Det viser at vi må begynne å ta 
det lesbiske blikket på alvor, vi må utfordre 

forestillingen om at det mannlige blikket 
overskygger alt annet og gjøres sterkere enn 
hva det faktisk er, sier Lindstad, som tror 
man lett får et enøyd blikk på spørsmål om 
sex og makt hvis man er for heterosentrert.

– Serien har vist at lesber i det offentlige 
rom også kan være seksuelle subjekter, med 
begjærende blikk. Men offentligheten er alltid 
seksualisert. Der det er mennesker, er det alltid 
seksuelle spenninger av et eller annet slag. 

– Men kvinnene i  The L Word er, med noen 
unntak, smellvakre og überfeminine.  Kan ikke 
dette også være med på å påvirke kvinners 
selvbilder i negativ forstand? Er ikke dette bare 
nok et eksempel på et kvinnelig kroppsideal 
skapt av menn? 

– Serien fører nok ikke med seg så mye 
positivt i forhold til det  å være tynn, pen 
og moteriktig. Samtidig handler den om 
kjærlighetsrelasjoner frikoblet fra hetero - 
helvete, med mange re feranser  til den 
 les biske sub kulturen. Hvis man ser borten-
for de fine håndveskene, ser man at den tar 
lesbiskhet på alvor.
Så hvordan skal vi løse sex-knuten? Er vi 
dømt til å skvise oss inn i trange skjørt og 
leende kaste på håret når vi får slibrige kom-
mentarer? Eller kanskje vi bare skal holde 
oss innendørs, så vi slipper å bli teppebombet 
med «perfekte» kropper? Hvordan unngår vi 
å havne i «jeg er ikke bra nok»-fella? 

– Vi må omgås folk som bryter med sys-
temet, tror Lindstad. 

Helseth mener vi må prøve å om-
definere, utvide og utfordre den pop-
ulærkulturelle sexy-definisjonen:

De fleste ligger heldigvis med hveran-
dre som mennesker og personer, ikke 
fordi de tilfredsstiller den kommersielt 
definerte sexymalen. ■

Hva jeg syns er sexy er 
ofte noe annet enn hva 
heterofile venninner syns 
er sexy.   
Siri Lindstad 

The L Word
■  Amerikansk dramaserie produsert av Showtime 

i USA. 

■  Første episode ble sendt i USA i august 2004. 

■  Totalt er det laget seks sesonger. 

■  TV3 har sendt serien i Norge.

LESBER PÅ TV: Siri 
Lindstad bruker den 
amerikanske tv-serien 
The L Word som en rød 
tråd i boken sin.  
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. I Norge har serien vært 
sendt på TV3. Fra venstre: 
Jennifer Beals (Bette), 
Katherine Moennig (Shane), 
Rachel Shelley (Helena).
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