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7. Anders Hougaard: Vi elsker tegneserie-bøsser i 
eventyrland
Teksten er fra Information 21. maj 2014. Anders Hougaard er universitetslektor.

At en skægget dame1 kan vinde Eurovisionen beviser vores tolerance, jublede 
medierne, og alle gik i selvgodt selvsving . Men vi elsker kun Conchita, fordi hun 
netop ikke er virkelig . Drag-Harald fra Nordvestkvarteret med den udtværede 
læbestift og den avisudstoppede bh er fortsat frastødende .

Efter den storslåede Eurovision-sejr til den østrigske drag queen-performer Con-
chita Wurst (Thomas Neuwirth) kunne de vesteuropæiske medier slet ikke få 
armene ned i ekstase over, hvad der tolkes som en triumf for tolerance, seksuelt 
frisind og sågar frihed og åbenhed i det helt store politiske perspektiv . Mest af 
alt er nyheds- og underholdningsmedierne øjensynligt begejstrede over sig selv og 
den måde, hvorpå de selv har hyldet »den skæggede dame« på forsider og i prime-
time . Ingen censur . Her omfavnes forskelligheden i modsætning til den middelal-
derlige, mørke østblok .

Tilmed skulle ’smukke’ Lise Rønne under selve showet ned og omfavne ’smuk-
ke’ Conchita igen og igen og fortælle, at hun var hendes »soul mate« . Ikke bare 
omfavnede DR og Eurovision frk . Wurst, de var én . Og momentant Gay Parade2-
høje mediebrugere jublede med (inklusive undertegnede) . Og vores børn skulle 
juble med os og høre om, hvor grænseløst far og mor rummer mænd i dametøj . 
Sikke vi kan .

Og så kom naturligvis næste fase, efterspillet, hvor medierne byggede videre 
på historien for at få etableret, at Eurovision- og seksualitetssejren til Conchi-
ta Wurst på ingen måde var tilfældig eller pludselig, men snarere en manifestation 
af en historisk og kulturelt forankret åbenhed . Anakronistiske3 og anstrengte ana-
lyser kastedes f .eks . ned over vores populærkulturarv .

Blandt dem, der måtte stå for skud, var Disney-filmene, som altid rives op af 
hatten og skamanalyseres, når der skal siges noget klogt om den vestlige kulturs 
sjæl . I avisen Information blev Disney-filmene nu udlagt som havende fremstillet 
en queer-tematik4 helt tilbage til 1937, hvor Snehvide som dragagtig diva dansede 
rundt i de syv små dværges »bøssekollektiv« . Havde man læst samme analyse i et 
manuskript til en foredragsaften i Thy-Lejren5 i 1978, havde man smilet nostalgisk 
og overbærende . Hvad gik lige galt for vores samtidige og – skulle man forvente – 
ellers begavede presse?
 
Tegneseriefiguren Conchita
Der er gået det galt, at medierne ganske enkelt ikke har forstået deres egen magi . 
Og at man helt har fejlfortolket Conchita Wurst-fænomenet . Hun er ikke den ende-
lige forløsning i den virkelige, praktiske hverdagsverden af et tema, som har ligget 

1 skægget dame: der refereres til sangeren Conchita, en drag (dvs . mand i kvindetøj) med skæg 
2 Gay Parade: årlig fest for homoseksuelle
3 anakronistiske: utidssvarende
4 queer: som udfordrer etablerede forestillinger om køn
5 Thy-Lejren: kendt hippielejr
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os på sinde i årtier . Hun er derimod i sig selv en tegneseriefigur i et tegneserieuni-
vers . Hun hører til en populærkulturel arketype, man bedst kan beskrive som en 
tegneseriebøsse i eventyrland . Denne arketype har været elsket i årtier (mindst) .

I Hollywood-film har det meget længe været betragtet som vældig morsomt og 
ikke mindst elskeligt, når kendte mandlige stjerner klædte sig ud eller forklædte 
sig i kvindetøj og endog levede forklædt som kvinder . De fleste kan nok huske 
Dustin Hoffmans Tootsie og Robin Williams’ Mrs . Doubtfire, og de lidt ældre vil 
måske tænke tilbage på Jack Lemmon og Tony Curtis i Some Like It Hot (1959) . 
Film med og om hetero- og homomænd i kvindetøj og drag queens tegner deres 
helt egen linje i filmhistorien .

Mest kendt er måske Ørkendronningen Priscilla, som vi stadigvæk knuselsker 
og frejdigt griner af og med selv ved tiende genudsendelse . Det er en skøn arke-
type, men den og vores kærlighed til de tvekønnede hører ene og alene hjemme i 
et tegneserieunivers . Vi elsker ikke Harald på 57 fra Nordvestkvarteret, som har 
udtværet læbestift og løbende mascara, og går rundt med aviser i bh’en og tager 
kvindelige kønshormoner . Nej, vi elsker kun Conchita, der, når han (den virkelige 
mand bag personagen) trækker i drag-kostumet, bliver til en poleret tegneseriefi-
gur, omkring hvem der bygges en tegneserieverden op for millioner af euro, i hvil-
ken hun (nu hun) kan udfolde sit smukke drama . Vi knus- og hyggeelsker Con-
chita, og vi kan omfavne hendes kønsambiguitet6 og angivelige homoseksualitet, 
netop fordi hun er en Disney-figur i et Disney-univers .
 
Disney-vision
Eurovisionen er et eventyrland, et tegneserieeventyrland . Det er den lyse popmu-
siks stereotypiserende og syntetiske kraft i yderste potens, hvor symboler, følelser, 
konflikter og roller endegyldigt træder over i polerede, ofte kitschede, karikerede, 
klicheer .

I denne verden – tegneserieverdenen – hører Conchita hjemme . Og i denne ver-
den finder vi f .eks . også Bambi, Superman, Alice i Eventyrland, sportsstjerner, 
filmstjerner, visse historiske personer, visse politikere, realitystjerner, visse litte-
rære personer og mange andre .

I tegneserieverdenen kan vi frit udleve og gennemleve alskens ekstremer og 
slippe vore følelser løs i det . Og vi kan gennemleve dramatiske problemstillinger, 
som er gjort tilgængelige og spiselige netop qua deres stereotypisering og poleret-
hed, og som ikke har nogen praktisk eller realistisk konsekvens eller overførbar-
hed til vores reelle levede hverdag .

Vi kan nemt sondre imellem godt og ondt og sympatisere med ellers mærk-
værdige væsners (f .eks . skæggede damers) let genkendelige forsvar af det ærlige, 
smukke og gode over for det onde .

For et øjeblik kan vi flyve og befri verden fra klart identificerbare slyngler 
fra det ydre rum, vi kan sågar gå hen og blive seksuelt tolerante og frigjorte! Vi 
opnår, hvad Aristoteles kaldte en katarsis, en følelsesmæssig forløsning og ren-
selse igennem gennemlevelse af dramatiske begivenheder . Men når de sidste glit-

6 kønsambiguitet: tvetydighed mht . køn

40

45

50

55

60

65

70

75



17

rende lys er pillet ned på Refshaleøen7, når rulleteksterne er gledet op på filmlær-
redet, når militærparaden er marcheret forbi til børnejubel på den historiske plads, 
er tegneseriens praktiske virkelighed også bragt til ende .
 
Tom mæthed
Det er derfor, man kan føle en tom mæthed, når showet er slut . For de store følel-
ser har ikke længere noget at forankre sig i . De svæver rundt som en sjæl uden 
krop, kun med en stadig svagere erindring om det, der skabte dem .

Men disse følelser kan være så overvældende, at en forblændethed sætter sig . 
Tegneserien kan være præsenteret så mesterligt, at dens følelsesmæssige aftryk 
forplanter sig som en illusion af virkelig, praktisk eksistens . Den føles virkelig, 
selv om den ikke er det . Det er f .eks . også sket med mange politiske ledere . Det er 
sket med mange personager fra filmens og musikkens verden . Og det skete med 
Conchita Wurst .

Eurovisionsfesten var så lang, dækningen (også i de sociale medier) var så 
intens, showet og dramaet omkring Conchita var så gennemført, at det begyndte 
at føles virkeligt . Og ikke mindst var Conchitas optræden veltimet, idet den oplagt 
kunne kædes sammen med og styrke vores selvopfattelse i kontrast til et tilbage-
stående, aggressivt Rusland . Tegneserien gled sammen med og fik liv af det poli-
tiske drama . Så vi troede, at tegneserien var virkelig, og som naturlig konsekvens 
deraf søgte vi efter dens rødder i en eller anden substans i den praktiske virkelige 
verden .

Men som bl .a . de anstrengte Disney-analyser viser med al ønskelig tydelighed, 
har den ingen praktiske, virkelige rødder . Conchita-dramaet blev ikke virkeligt i 
det politiske drama; det politiske drama blev derimod en del af tegneserien . Og 
nu hvor stjernestøvet har lagt sig, omfavner vi stadigvæk kun kønsambiguitet på 
grund af mediernes magi, og vi elsker kun Conchita, fordi hun er en tegneserie-
bøsse i eventyrland, der har Disneyficeret sig selv og derved gjort sig elskelig . 
Harald fra Nordvestkvarteret har meget at lære, hvis han vil være mere og andet 
end frastødende .

7 Refshaleøen: del af København . Eurovision 2014 blev afholdt her
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