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Abstract
This thesis presents the first academic review of LGBT portrayal in Danish drama
television series. 20 LGBT characters in a total of 11 Danish drama series broadcast
on DR or TV 2 since the end of the television monopoly in 1988 comprise the
empirical body of the thesis.
The LGBT portrayal is examined by constructing three tentative character
typifications: The Recognizable Homo, The Lesbian Cop and The Dead/Suffering.
These typifications draw inspiration from Richard Dyer and Anglo-American film
theory but have been developed further in order to incorporate nationality-given
nuances present in the Danish LGBT portrayals. The typifications are analyzed based
on character appearance and behaviour as well as genre, theme, narrative function and
the stylistic presentation of these in the series. Furthermore, the LGBT portrayals are
examined based on their potential audience reception.
The approach of the thesis is based on representation studies and is
instrumental in shaping the context and concepts of the thesis. Furthermore, this
approach is combined with queer theory and cognitive theory in order to describe the
LGBT portrayals – and the way they are perceived by the audience – as an interplay
between social and biological processes, as opposed to letting one of these exclude
the other.
The thesis concludes that the three aforementioned typifications reveal a
portrayal of LGBT characters involving a strategy of assimilation, where half of the
characters are included in society by pursuing hetero-normativity. Meanwhile, the
other half is associated with death and tragedy.The sexuality of the characters is never
explored in-depth, and the LGBT identity is never the object of a central theme in the
series. Although the characters are portrayed as harbouring more qualities than simply
their sexuality, they are exclusively cast in supporting roles, whose main purpose is to
support the heterosexual story. Furthermore, the series lack any form of portrayal of
transgender persons.
With only three typifications present in Danish television dramas broadcast on
TV 2 and DR, the case can be made that an LGBT audience faces limited options in
terms of finding relatable characters and achieving a sense of self-understanding
through these series.
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1. Indledning
The most insidious means of political oppresion is not violence, it’s
indifference. There’s greater oppression involved in making you invisible
than there is in my hitting you. (Erik Clausen citeret i Hjort & Bondebjerg,
2001, p. 113f)

Således udtaler filminstruktør Erik Clausen sig i et interview omhandlende
repræsentationen af etniske minoriteter i dansk film. Citatet peger dog på en langt
mere generel problemstilling, der gør sig gældende for utilstrækkelig repræsentation
af minoritetsgrupper i det hele taget. Denne specialeafhandling vil fokusere på
LGBT1-repræsentationer i danske tv-dramaserier.
Som gay & lesbian studies-pionéren Richard Dyer udtrykker det, har den
måde, hvorpå vi bliver betragtet betydning for, hvordan vi bliver behandlet.
Tilsvarende er måden hvormed vi behandler andre baseret på, hvordan vi betragter
dem. Hvordan vi betragter os selv og hinanden kommer til udtryk gennem
repræsentationer – i dette tilfælde tv-repræsentationer. Tv-programmer har den helt
grundlæggende egenskab, at de giver indblik i andres liv, og derved gør særskilte
befolkningsgrupper synlige for hinanden og bidrager til at vedligeholde og forandre
en fælles national bevidsthed.
Taler man om dansk tv, er der næppe noget, der kan siges at samle hele
familien Danmark bedre foran flimmerkassen end den danske tv-dramatik. Det er her
umuligt at komme uden om Lise Nørgaards tv-serie Matador (1978), der med sin
portrættering af byen Korsbæk skrev sig ind i den danske kulturarv. I 2015 fik
Nørgaard overakt en ærespris ved LGBT-gallaen Axgil Gay for at inkludere
»[…]troværdige, helstøbte, homoseksuelle figurer i DRs dramaserie ’Matador’, såsom
hr. Schwann, Daniel Skjern, Iben og kørelæreren Jenny« (Dorhmann, 2015).
Der er sket meget siden Daniels passionerede kram med François i Matador,
og LGBT-problematikker og –narrativer optages oftere og oftere i
mainstreammedierne. Dette er også tilfældet med tv-dramatikken. Vender man blikket
mod den anden side af Atlanten, præsenterer populære amerikanske dramaserier som
Orange is the New Black (Netflix, 2013) og Transparent (Amazon, 2014) seerne for
1

LGBT er den internationale betegnelse for Lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
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centrale LGBT-tematikker og -repræsentationer, som derimod er tankevækkende
fraværende i de danske dramaserier.
At kunne spejle sig selv og andre i medierepræsentationer, er ikke bare med til
at forme vores opfattelse af os selv, men i høj grad også vores opfattelse af hinanden.
Her vil jeg vende tilbage til, hvad Erik Clausen i det indledende citat kalder
indifference (ligegyldighed), for hvordan skulle man kunne opnå rettigheder, hvis
ikke man findes?
I Danmark står vi tilbage med Matador som dansk tv’s homoseksuelle
pejlemærke, skønt de danske dramaserier opnår international anerkendelse for blandt
andet deres originalitet, stærke kvindefigurer og progressive samfundsportrætter.
Ligeledes har vi opnået landvindinger i kampen for homoseksuelles rettigheder.
Den dissonans, der opstår mellem minoritetsrettigheder og repræsentativ
synlighed, har motiveret et ønske om at dykke dybere ned i en undersøgelse af
portrætteringen af LGBT-personer i dansk kontekst. Det leder mig til følgende
forskningsspørgsmål.

2. Forskningsspørgsmål
Hvordan repræsenteres LGBT-karakterer i danske tv-dramaserier?
Afhandlingen vil koncentrere sig om tv-dramaserier sendt på DR og TV2 efter
monopolbruddet i 1988.
Jeg vil besvare mit forskningsspørgsmål gennem en analyse af udvalgte tvdramaserier samt efterfølgende diskutere repræsentationsmønstrene og deres
potentielle betydning for samfundets opfattelse af LGBT-personer samt LGBTpersoners egen selvforståelse.
Jeg er opmærksom på kompleksiteten i skildringerne af LGBT-karaktererne,
og ønsker ikke at tvangsanalysere eventuelle undtagelser for at få dem til at passe i en
skematisk ramme. I stedet er mit fokus at kortlægge de forskellige
repræsentationsmønstre ud fra en række tentative karaktertypificeringer inspireret af
Richard Dyer, men også videreudviklet i en dansk kontekst gennem analyse af
repræsentationerne i de respektive tv-serier.
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3. Undersøgelsesdesign
Det følgende kapitel vil behandle specialeafhandlingens undersøgelsesdesign og
derved samspillet mellem mit valg at metode og analysestrategi i forhold til min
videre anvendelse af teori.
Mit undersøgelsesdesign er bygget op omkring mixed methods design, som
kombinerer den kvantitative og den kvalitative metode. Det sikrer en kvalificeret
indsigt i problemfeltet (Vicente-Marino, 2013, p. 40). Qua specialeafhandlingens
fokus og problemfelt vægtes den kvalitative del dog højere, hvor der herigennem
gives mulighed for at dykke dybere ned i materialet og således foretage en mere
nuanceret, tekstnær og deskriptiv analyse af de enkelte tv-seriers LGBTrepræsentationer. Den kvantitative del anvendes derimod primært til at danne overblik
i min forholdsvis store mængde data samt indhente information om generelle mønstre
i empirien (Höijer, 2010, p. 269).

3.1 Metodiske overvejelser
Ligesom det er sket for andre, der har beskæftiget sig med repræsentation af
minoriteter i danske medier, har det vist sig at være en større metodisk udfordring, da
der ofte er tale om grundforskning. Mit emnefelt er ingen undtagelse, da der endnu
ikke er nogen, der har begivet sig ud i undersøgelser af LGBT-skildringer i danske tvserier. Der findes således intet grundkatalog over LGBT-karakterer i danske tv-serier,
og jeg har derfor måtte starte fra bunden og udforme en sådan oversigt, hvor i alt 25
tv-serier er repræsenteret i bruttolisten (Bilag 6); af disse 25 udgør 11 serier
nettolisten og derved afhandlingens empiriske grundlag (Bilag 1). Jeg vil komme
nærmere ind på kriterierne for nettolisten i det følgende.
3.1.1 Afgrænsning
Selvom jeg er udpræget serienørd, og derfor gerne vil tage fat i hver enkel LGBTrepræsentation i de danske tv-serier - store som små -, har jeg måtte træffe en række
fravalg. Disse fravalg er til dels truffet for at muliggøre mere dybdegående analyser af
empirien, men også for at kunne holde et samlet teoretisk og metodisk fokus. Mine
udvælgelseskriterier er derfor følgende:
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1.

Minimum én karakter af det faste karaktergalleri, eller en karakter, der
optræder som en del af en føljetontematik, udtrykker eksplicit LGBT-identitet.
Dette kriterium er sat for at udelukke korte plotlinjer, der blot har betydning
for den enkelte episode, og som jeg derfor vurderer, ikke kan bidrage til at
udpege repræsentationsmønstre – simpelthen fordi det spiller en for lille rolle.
Kriteriet afskriver serier som Rejseholdet og Taxa, hvor der i enkelte
episodebuer optræder eksempelvis en homoseksuel trækkerdreng eller en
homoseksuel, hivsmittet narkoman.

2.

Serierne skal kunne betegnes som fiktionsdramaserier. Jeg koncentrerer mig
om dette langformat af to grunde. Den første grund er for at indkredse mit
emnefelt, da de forskellige formater fordrer til andre analysemodeller samt
teoretiske og metodiske tilgange, som ligger uden for opgavens rammer. Den
anden grund er, at disse må siges at befinde sig i en gylden æra internationalt
såvel som nationalt, og når bredt ud i de danske stuer. Da jeg er interesseret i
den brede repræsentation, beskæftiger jeg mig således med dette format2.

3.

Serierne skal være overvejende dansk produceret og have dansk som seriens
hovedsprog. Her medtages dog også den dansk/svenske koproduktion Broen,
hvor handlingen udspiller sig både i København og Malmø og sproget derfor
også består ligeligt af dansk og svensk3. Serien blev vist på DR1 i det famøse
søndagsdramaslot, og vurderes således at kunne betragtes som en ’dansk tvserie’, hvilket kvalificerer den til at indgå i kortlægningen af LGBTrepræsentationen i danske tv-dramaserier. Det samme gør sig gældende med
serien Mord uden grænser, der er en dansk, tysk, belgisk, schweizisk og
østrigsk koproduktion. Det kreative hold bag serien er dog overordnet dansk.

4.

Serierne skal være sendt på TV2 eller DR efter monopolbruddet i 1988. Igen
er det den brede repræsentation, der interesserer mig, og disse stationer er, qua
deres public service-status, forpligtet til appellere til den brede danske
befolkning (Kulturministeriet, 2014a, p. 2 + Kulturministeriet, 2014b, p. 5).

2

Jeg er bevidst om, at tv-drama efterhånden kan siges at være lidt af en paraplybetegnelse for

en lang række dramahybrider – heriblandt dramedien, krimidrama mv. I denne sammenhæng
vil jeg inddrage genreanalyse, hvor det forekommer relevant.
3
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3.1.2 Indsamling af empiri
Jeg har udformet min bruttoliste på egen hånd ved at benytte mig af forskellige
databaser – her iblandt Det Danske Filminstituts egen filmdatabase samt hjemmesiden
homotv.dk, der koncentrerer sig om alle LGBT-relaterede tv-nyheder eller
programmer, der vises på dansk tv4. Derudover har jeg udspurgt adskillige
informanter og ’medserienørder’ via sociale medier og gennem eget netværk.
Den store udfordring har været, at databasesøgningerne kun giver resultater,
hvor LGBT eksplicit bliver nævnt i beskrivelsen. Skønt jeg har anvendt utallige
forskellige betegnelser og synonymer for homoseksualitet, biseksualitet og
transkønnethed5 i fritekstsøgningerne, gav databaserne ikke mange resultater.
I DFI’s filmdatabase er det slet ikke muligt at søge på fritekst eller emner
under tv-serier, så jeg benyttede derfor primært denne til at anskaffe en komplet liste
over alle danske tv-serier, hvorefter jeg har researchet på disse enkeltvis og
systematisk ved blandt andet at krydstjekke med mine informanter undervejs i
forløbet.
Ulempen ved brug af informanter har været, at de naturligvis kun husker tvserier, de selv har set eller hørt om. Derfor har det været vanskeligere for mig at finde
empiri, jo længere tilbage i tiden, jeg bevæger mig.
Det er derfor ikke sikkert, at jeg har fundet frem til hver eneste LGBTkarakter i danske fiktions-tv-serier, men med min grundige metodiske
fremgangsmåde har jeg absolut opsnuset de fleste og mest centrale, og jeg vurderer
derfor, at min nettooversigt er anvendelig til at kunne udlede repræsentationsmønstre.

3.2 Analysestrategi
Min analysemetode har til formål at indkredse de fællestræk, der ved første
gennemsyn ledte til en kategorisering i fire tentative karaktertypificeringer.
Jeg har især ladet mig inspirere af Dyers typificeringer In-betweenism (Queen
og Dyke), Macho, The Sad Young Man og Lesbian Feminism (pp.29-50) i
udarbejdelsen af specialeafhandlingens typificeringer, da Dyers metode giver et godt
4
5

Hjemmesidens arkiv rækker tilbage til år 2003
Som eksempelvis homoseksuel, homo, bøsse, gay, lesbisk, lebbe, butch, dyke, transperson,

transkønnet, transseksuel, trans, biseksuel osv.
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overblik over en utrolig stor mængde materiale og karakterer. Jeg vil behandle
ovenstående typer i forbindelse med afhandlingens typificeringer i det følgende samt
løbende i afhandlingens analyse og diskussion.
Jeg er opmærksom på, at denne metode medfører en risiko for reduktionisme,
hvor der er fare for at komme til at tvangsanalysere undtagelserne for at få dem til at
passe i mine karaktertypificeringer, i stedet for at have øje for kompleksiteten i
repræsentationerne og materialet. Mit udgangspunkt er derfor ikke at analysere
materialet ud fra typificeringerne og derved foretage et applied study, men derimod i
første omgang at undersøge, om der overhovedet optræder repræsentationsmønstre på
tværs af serierne, samt at skitsere eventuelle afvigelser. Min endelige analysestrategi
er således videreudviklet gennem et dialogisk samspil mellem empiri og teori med en
eksplorerende metodisk tilgang, der blandt andet kommer til udtryk gennem
typificeringernes tentative karakter.
Det er således den endelige analyse af afhandlingens empiri, der må afgøre,
om mine typificeringer er dækkende for LGBT-repræsentationen i danske
dramaserier, eller om disse skal justeres eller helt afkræftes.
3.2.2 Afhandlingens tre typificeringer
Skønt der forekommer overlap og mine typificeringer henter inspiration fra Dyer, er
der helt grundlæggende forskelle. Efter første gennemsyn synes ingen af LGBTrepræsentationerne i min empiri at kunne indfanges under Dyers typificeringer, der
ikke var dækkende nok i en dansk kontekst. Eksempelvis beskriver Dyer, hvordan
typificeringen In-betweenism er den mest anvendte type, hvor den homoseksuelle
mand optræder som Queen og den homoseksuelle kvinde som Dyke. Kendetegnet ved
denne typificering er, at karakteren repræsenterer homoseksualitet gennem
kønskorrelation: Deres seksualitet betyder, at de befinder sig mellem de to køn –
mand og kvinde (Dyer, 1993, p. 31). Denne typificering kan ikke indfange
repræsentationsmønstrene i denne afhandlings empiri.
Dette kan skyldes, at Dyers typer er udviklet i 1993, hvilket blot er fem år
efter min empiri starter, samt før kvalitetsbølgen for alvor inspirerede de danske
fiktionsserier. Det kan derfor tænkes, at der er sket en udvikling i forhold til, hvordan
LGBT-karakterer repræsenteres, og at Dyers typificeringer derfor er delvist
forældede. Dyers typificeringer er endvidere udviklet ud fra spillefilmen, der arbejder
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på andre præmisser end tv-serien. Således er kulturen traditionelt set ikke den samme
for film og tv, og det kan derfor være en af grundene til, at Dyers typificeringer ikke
er tilstrækkelige til at påpege repræsentationsmønstrene inden for de danske tv-serier
med LGBT-karakterer. Til slut kan det ydermere nævnes, at denne afhandling tager
udgangspunkt i dansk tv-dramatik, hvorimod Dyers typificeringer tager udgangspunkt
i international populærkultur, hvor hans eget udgangspunkt er angelsaksisk. Det må
derfor antages, at der forekommer helt nationalorienterede forskelle i
repræsentationerne af LGBT-personer, hvormed Dyers typificeringer forekommer
utilstrækkelige.
På baggrund af ovenstående anvender specialeafhandlingen altså ikke Dyers
typificeringer, men lader alene afhandlingens tentative typificeringer være inspireret
af disse.
3.2.2.1 Den Genkendelige Homo
Det antages, at repræsentationsmønstrene på tværs af serierne i denne gruppe
indfanges i karaktertypificeringen Den genkendelige Homo. Typebetegnelsen
refererer til genkendelighed inden for de heteronormative samfundsstrukturer og
derved samfundet og statens genkendelse af homoseksualitet - modsat stereotypisk
genkendelighed. Denne typificering kan sammenlignes med Richard Dyers Sad
Young Man, hvor karakteren søger noget ubestemt, og holder denne søgen
forholdsvist hemmelig for det øvrige karaktergalleri. Den indre søgen er helt essentiel
for denne type, der derfor er en enspænder med melankolsk grundstemning.
The Sad Young Man er angiveligt biografisk heteroseksuel, men feminiseret i
små detaljer i hans udseende, blødhed og hyper-emotionelle personlighed, hvilket han
dyrker, ligesom han også dyrker den homoseksuelle scene (Dyer, 1993, p. 73+77).
Her adskiller Den Genkendelige Homo typificering sig ved overordnet at tilpasse sig
de heteronormative rammer for udseende og opførsel og derfor stræbe efter at passe
ind i samfundets normativitet i stedet for det homoseksuelle miljø. Denne typificering
adskiller sig endvidere fra Dyers typificering ved også at omfatte midaldrende
karakterer, hvor Dyers type betegner unge homoseksuelle mænd. Den Genkendelige
Homo sætter ofte sine egne behov til side for at hjælpe en af de øvrige karakterer med
at opfylde deres mål, er meget renlig og ordentlig af udseende, har et stille gemyt men
en sarkastisk humor.

7

3.2.2.2 Den Lesbiske Strisser
Det antages, at repræsentationsmønstrene på tværs af serierne i denne gruppe
indfanges i karaktertypificeringen Den Lesbiske Strisser. Denne type kan ligner Dyers
Lesbian Feminism, der betegner en lesbisk kvinde i kontakt med sig selv og
kvindefællesskabet. Hun lever op til den heteroseksuelle kvindes kommercielle
skønhedsidealer, er flirtende og charmerende og besidder ofte en grov sarkastisk
humor.
Den Lesbiske Strisser adskiller sig fra Dyers typificering ved ikke at være
mandefjendsk, men derimod indgå i tætte venskaber og alliancer med det modsatte
køn. Lesbian Feminism forholder sig normkritisk og feministisk til sine omgivelser og
dyrker ligeledes det lesbiske fællesskab (Dyer, 1993, p. 45). Her adskiller Den
Lesbiske Strisser sig også, ved ikke at kæmpe aktivt for ligestilling mellem kønnene,
og befinde sig uden for den lesbiske subkultur. I stedet indgår Den Lesbiske Strisser i
et patriarkalsk fælleskab. På samme måde dyrkes naturlighed ikke i samme omfang
som hos Dyers typificering (Dyer, 1993, p. 44).
3.2.2.3 Den Døde/Lidende
Det antages, at repræsentationsmønstrene på tværs af serierne i denne gruppe
indfanges i karaktertypificeringen Den Døde/Lidende. Denne type er ubrydeligt
forbundet med død, ulykke og tragedie – oftest i relation til karakterens seksualitet.
Den Døde/Lidende er fanget i en offerrolle i kraft af karakterens seksuelle orientering
og indblandes derfor, mere eller mindre tilfældigt, i en tragisk hændelse. Skønt denne
typificering umiddelbart også optræder i angelsaksisk populærkultur, beskæftiger
Dyer sig ikke med denne som en egentlig typificering. Han inddrager i stedet det
melankolske aspekt i sine fire andre overordnede typificeringer. Jeg har valgt at
inddrage dette umiddelbare repræsentationsmønster som en typificering, da omkring
halvdelen af repræsentationerne i afhandlingens empiri behandler tragedie, død og
ulykkelighed som central tematik tilknyttet karaktererne, ligesom der forekommer
andre centrale fællestræk.
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3.2.3 Typificeringernes formål og tentative karakter
De ovennævnte tentative typificeringer fungerer i denne afhandling som et
analyseværktøj, der anvendes til at skabe overblik over enorme mængder data inden
for et komplekst emnefelt med den hensigt at kunne udpege eventuelle
repræsentationsmønstre.
Med udformningen af typificeringer hersker der en risiko for at ende med en
moraliserende tilgang til materialet ved at inddele repræsentationsmønstrene i typer.
Hermed kan der opstå stereotypebaseret analyse, hvor der risikeres at fastholde samt
reproducere de stereotypiske repræsentationer. Mine typificeringer er derfor tentative
og udarbejdet ud fra standardiserede noter til de enkelte serier. Her fokuserer jeg på
faktuelle oplysninger som eksempelvis, hvilken seksualitet eller kønsidentitet, der
repræsenteres, hvilken genre samt hvilken tematik, der lægger sig op ad LGBTrepræsentationen og herigennem karakterernes narrative funktioner. Disse noter er at
finde på Bilag 1-4. Derudover vil jeg løbende diskutere afhandlingens typificeringer i
analysen samt i diskussionen, hvor deres anvendelighed evalueres.
Without understanding the way images function in terms of, say, narrative,
genre or spectacle, we don’t really understand why they turn out the way they
do. (Dyer, 1993, p. 2)

Som Dyer udtrykker i citatet ovenfor, er det vigtigt at undersøge kompleksiteten i
repræsentationen for at kunne forstå, hvorfor den er, som den er, samt kunne
klarlægge eventuelle mønstre. Derfor analyseres specialeafhandlingens typificeringer
ud fra fire arbejdsspørgsmål, der har til formål at anskue typificeringerne i forhold til
tv-seriernes tema, genre, stil og narrativ. Disse er som følger:

•

Hvad karakteriserer typificeringens udseende og opførsel?

•

I hvilken genre og tematik optræder karakteren?

•

Hvordan skildres LGBT-identiteten gennem de filmiske virkemidler?

•

Hvilken narrativ funktion har karakterens LGBT-identitet?

Da der blot optræder LGBT-repræsentationer i 21 danske dramaserier (Bilag 6),
hvoraf 11 opfylder afhandlingens kriterier og dermed inddrages i afhandlingens
analyse, er det muligt at undersøge disse repræsentationer kvalitativt samt stadig at
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påpege generelle tendenser ud fra denne undersøgelse. Specialeafhandlingens rammer
sætter dog også analysemæssige begrænsninger, og jeg vil derfor fokusere mere på
nogle tv-serier end andre, for at kunne gå kvalitativt i dybden med analysen.

4. Teoretisk felt
I det følgende vil jeg introducere og behandle specialeafhandlingens teoretiske
omdrejningspunkt, som danner forudsætningen for min metodiske strukturering samt
min videre analyse. Teoridelen har til formål at præsentere samspillet mellem
repræsentationsstudier, gay and lesbian studies, queer teori og cultural studies og
hermed også for, hvilke briller jeg selv anskuer mit emnefelt igennem. Jeg vil blandt
andet behandle Stuart Halls repræsentationsteori i relation til Richard Dyer og Larry
Gross’ teoretiske refleksioner om stereotyper i medier samt den potentielle
indvirkning af disse hos seerne. Her vil jeg endvidere supplere det
socialkonstruktivistiske afsæt med David Bordwell og Torben Grodals kognitive
tilgange til repræsentationernes indvirkning og deres syn på seeren som værende aktiv
modtager.
Jeg vil især grave dybere ned i Dyers stereotypeteori, da denne har inspireret
til udarbejdelsen af mine analytiske typificeringer. Derudover vil jeg også kort
redegøre for queer teoriens brud med den binære forståelse af seksuel identitet såvel
som kønsidentitet i forlængelse af gay and lesbian studies. Derved skrives
afhandlingen ind i en repræsentationsteoretisk forskningstradition, der endvidere
henter inspiration fra både queer- samt kognitionsstudier.
Inden vi kommer så vidt, vil jeg dog kort redegøre for mit
videnskabsteoretiske afsæt.

4.1 Videnskabsteoretisk afsæt
Specialeafhandlingen tilslutter sig socialkonstruktivismen, hvor især dette perspektivs
diskussion af vekselvirkningen mellem menneskets konstruktion af samfundet kontra
samfundets påvirkning og prægning af mennesket har inspireret til afhandlingens
forskningsspørgsmål (Jacobsen, 2010, p. 489).
Socialkonstruktivismen kan betragtes som et opgør med den positivistiske
antagelse om en uafhængig og absolut virkelighed, og anskuer i stedet al viden som

10

socialt konstrueret. Dermed skabes den sociale verden igennem de ting, vi gør ved og
med hinanden, og vi er derfor selv medvirkende i skabelsen af den virkelighed, der
eksisterer og optræder for os (Pearce, 2007, p. 49).
Således tager denne specialeafhandling afsæt i, hvordan vi, gennem
medierepræsentationer, ser hinanden og derfor også, hvad ’vi gør ved og med
hindanden’. Hvilket i sidste ende påvirker, hvordan vi konstruerer verdenen omkring
os (Jacobsen, 2010, p. 489f.).
Film er med til at forme tilskuerens opfattelse af kultur og samfund og
indvirker potentielt i formningen af tilskuerens adfærd og kan derved påvirke
konstruktionen af samfund og kultur. (Grodal, 2003, p. 297)

Som det fremgår af citatet ovenfor, er der tale om en slags cirkelvirkning, hvor vi
gennem sociale konstruktioner potentielt er med til at forme samfund og kultur, men
hvor kultur og samfund også er med til at forme os. Således er vi som mennesker med
til at reproducere viden og fortolkninger af verden – ikke kun i vores daglige
interaktioner, men også igennem det offentlige rum som eksempelvis tv-serier.
Torben Grodal pointerer ud fra et kognitionsteorietisk udgangspunkt, hvordan
den socialkonstruktivistiske tilgang ignorerer de kognitive processer i forbindelse med
sening samt disses indflydelse på, hvordan vi læser og opfatter repræsentationer. Her
kritiserer Grodal (2003) socialkonstruktivismen og de emancipatoriske strømninger
for at opfatte mennesket som et blankt lærred, hvor kulturen og de forskellige
magtstrukturer frit og fuldstændigt kan forme enkeltindividet (p. 304).
Han fornægter ikke filmmediets potentiale i formningen af samfundet og
individet, men understreger, at menneskets biologisk nedarvede funktioner er mindst
ligeså vigtige, og at forskningen bør anerkende samspillet mellem de sociale og
biologiske processer (Ibid., p. 306f).
Ifølge Grodal er det vanskeligt at adskille films påvirkning fra påvirkninger af
anden art, og man kan derfor kun tale om en potentiel påvirkning (Ibid., p. 305). Han
understreger endvidere, hvordan man her desuden må undersøge de potentielt
skadelige effekter i en større sammenhæng, hvor der også tages højde for de gavnlige
effekter (Ibid., p. 307).
Min specialeafhandling supplerer det socialkonstruktivistiske afsæt med
Grodals kognitionsteoretiske betragtninger i forbindelse med medierepræsentationer
og formningen af kultur og samfund. For som Grodal selv siger:
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Det er lige så håbløst at sige, at det hele er biologi som at sige, at det hele er
kultur. Men man kan konstatere, at biologien danner et fundamentalt
rammeværk. (Grodal citeret i Schmidt, 2011)

Det er interessant at undersøge, hvordan LGBT-karaktererne repræsenteres netop,
fordi denne repræsentation er med til at give os som seere indblik i andres liv og
hverdag og på den måde bidrage til at vedligeholde og forandre en fælles national
bevidsthed (Hjarvard, 2006, p. 8).
På den måde bidrager repræsentationerne ikke kun til seernes forståelse og
opfattelse af LGBT-personer, men også til LGBT-personers egen selvforståelse. Ud
fra det socialkonstruktivistiske perspektiv har den måde, hvorpå seerne anskuer
LGBT-personer derfor potentielt indflydelse på deres adfærd i forbindelse med
LGBT-personer. I sidste ende influerer det også samfundets og kulturens opfattelse af
LGBT-personer og ikke mindst adfærd i forbindelse med disse, hvilket fungerer som
motivationen for denne specialeafhandling.

4.2 Cultural studies
Afhandlingen hører endvidere under repræsentationsstudier, der har sine rødder i
cultural studies. Cultural studies har, skønt sin oprindelse og store udbredelse i den
angelsaksiske verden, spredt sig globalt. Dette har resulteret i, at forskningstraditionen
er blevet så forskelligartet, at denne i dag nok nærmere kan betragtes som en tilgang,
der omhandler kultur- og mediestudier, hvor der fokuseres på hverdagens anvendelse
af mere eller mindre populærkulturelle produkter (Povlsen, 2010, p. 86f.). I min
afhandling afspejles dette i fokuseringen på den kulturelle kontekst for tvrepræsentationerne og min undersøgelse af det billede, repræsentationerne potentielt
tegner af LGBT-personer, samt hvilken reception dette fordrer hos den enkelte aktør
såvel som for grupper (Ibid., p. 85f).
Afhandlingen hører derfor under den del af cultural studies, som Stuart Hall
var med til at føre videre med sine studier af blandt andet medierepræsentation af køn,
etnicitet og seksualitet samt de bagvedliggende magtstrukturer ved disse
medierepræsentationer (Ibid., p. 85f).
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4.3 Repræsentationsstudier
Før man overhovedet kan tale om repræsentationsmønstre, i forbindelse med LGBTkarakterer, er det nødvendigt at undersøge, hvordan repræsentationer overhovedet
virker. Halls værk Representation – Cultural Representations and Signifying
Practices (1997) omhandler repræsentationen af minoriteter og forskellighed i
visuelle medier.
Hall skitserer her tre overordnede tilgange til at forklare, hvordan
repræsentation af mening gennem sproget fungerer. Disse tilgange bruges til at
besvare spørgsmål som »Hvor kommer betydning og mening fra?« og »Hvordan kan
vi kende den ’sande’ betydning af et ord eller et billede« (Hall, 1997, p. 24).
Den første tilgang, Hall nævner, er The Reflective Approach. Ved denne tilgang
anskues meningen som værende i objektet, personen, idéen eller handlingen i den
virkelige verden, hvor sproget fungerer som et spejl og reflekterer denne allerede
eksisterende mening. Det kræver dog, at man kender de koder, som sproget benytter
til at associere et billede af det givne objekt for modtageren. På den måde får
eksempelvis en tegning en relation til objektet, det reflekterer, men kan ikke ses som
det samme som objektet, men derimod et symbol for samme. Derfor skal både
afsender og modtager være bekendt med disse associationskoder, der linker sproget
med det virkelige objekt, før man kan tale om meningsfuld og vellykket
kommunikation og repræsentation (Ibid., p. 24f.).
Den næste tilgang er The Intentional Approach. Her argumenteres der for, at det er
afsenderens mening, der trænger ud gennem sproget, og at ordene derfor betyder,
hvad afsenderen har til intention, at de skal betyde. På den måde, kan vi gennem
sproget repræsentere ting, der er specielle og unikke for os som individer (Ibid., 25).
Der er dog en række problematikker tilknyttet denne tilgang som en generel
tilgang, da kommunikation først og fremmest er et socialt system. Det bygger således
på fælles og delte lingvistiske konventioner og koder. Derfor kan sproget aldrig blive
helt privat, da vores privat intenderede mening skal kunne passe ind under sprogets
regler, koder og konventioner for at kunne formes og forstås (Ibid., p. 25).
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Den tredje tilgang er The Constructionist Approach. Denne tilgang skelner mellem
den materielle verden, hvor mennesker og ting eksisterer og de symbolske
fremgangsmåder og processer, hvor repræsentation, mening og sprog opererer.
Repræsentation er således en praksis, der benytter materielle objekter og effekter, men
meningen og betydningen afhænger ikke af tegnenes kvalitet men derimod af deres
symbolske funktion. Det er det tegnet står for, symboliserer og repræsenterer, der
udgør grundlaget for, at det kan fungere i sproget og formidle mening (Hall, 1997, p.
25f).
Denne tilgang er præget af en tydelig socialkonstruktivistisk tankegang, der
argumenterer for, at der ikke er noget forudbestemt og naturligt forhold mellem et
tegn og dets mening eller koncept, men at tegnets kode er konstrueret. På den måde er
det koden, der skaber meningen og ikke tegnet i sig selv, hvilket også gør sig
gældende i repræsentationer. Derudover er det ikke kun det enkelte tegn eller ordet
for tegnet, der får en konstrueret og social betydning, men også hvordan det adskiller
sig fra andre tegn. Her pointerer Hall, at hvis man ikke kan adskille eksempelvis
farven ’rød’ fra farven ’grøn’, ville man ikke kunne tilknytte de to farver forskellige
betydninger og således benytte dem til eksempelvis at dirigere bilerne i et lyskryds
(Ibid., p. 27).
Tegnene i sig selv har altså ingen fast betydning, men afhænger i stedet af
forholdet mellem et tegn og et koncept, der er skabt af en kode: En kode, der
defineres gennem sociale konventioner. Denne tilgang mener derfor, at en betydning
er relationel (Ibid., p. 27).
Altså fungerer de koncepter, som vi har formet i vores hoved, som et system
af mental repræsentation, hvor vi klassificerer og organiserer verden i betydningsfulde
kategorier. Hvis vi har konceptet for noget, kan vi sige, at vi kender til betydningen,
men vi kan ikke kommunikere denne betydning uden et andet system af
repræsentation – et sprog. Sproget består at forskellige tegn organiseret under
forskellige forhold og kan kun formidle mening, hvis vi besidder de fælles koder, der
tillader os at oversætte vores koncepter til sprog og omvendt. Således er disse koder,
der bliver konstrueret gennem sociale relationer, altafgørende for mening og
repræsentation og derfor også en grundlæggende del af vores kultur, da vi ubevidst
lærer og internaliserer, når vi bliver medlem af vores kultur (Ibid, p. 29). I tråd med
afhandlingens socialkonstruktivistiske afsæt vil denne især tage udgangspunkt i The
Constructive Approach.
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4.3.1 Forskellighed
Et omdrejningspunkt for Halls teori er den gennemgående fascination af
forskellighed, og hvorfor populærrepræsentation tiltrækkes af denne, samt hvordan
denne forskellighed repræsenteres i populærkulturen. Skønt teorien primært tager
udgangspunkt i repræsentationen af etniske forskelligheder, omtaler Hall også
forskellighed generelt og fremlægger i relation hertil tvetydigheden ved begrebet.
Forskellighed et essentielt element for at kunne skabe mening, og sproget
fungerer blandt andet ved kontraster, ligesom vi fik klarlagt i forrige afsnit. Derfor
kan man eksempelvis sige, at vi ved, hvad homoseksualitet er i kontrast til
heteroseksualitet. Derudover er kulturen afhængig af at give ting betydning ved at
kunne opdele dem i forskellige kategorier »The making of ’difference’ is thus the
basis of that symbolic order which we call culture« (Hall, 1997, p. 236).
Til slut har forskellighed også betydning i konstruktionen og opfattelsen af
selvet som selvstændigt subjekt og vores seksuelle identiteter (Ibid., p. 237). Herved
understreger Hall, at forskellighed er vigtigt i produktionen af mening, formning af
sprog og kultur og for etableringen af sociale identiteter og en subjektiv opfattelse af
selvet som et seksuelt subjekt. I forlængelse af dette udtrykker han endvidere,
hvordan forskellighed også kan fremkalde negative følelser, splittelse og aggressivitet
over for de forskellige – de andre (Ibid., p. 238). På den måde er samfund, kultur og
individ skabt og defineret gennem forskellighed, men selvsamme kan også siges at
sende dem, der er forskellige i en form for symbolsk eksil.
Medierepræsentationer er helt centrale i denne proces, da disse er med til at
give indblik i forskellige liv og på den måde gøre landets mangfoldighed og kulturer
synlige for alle og herigennem skabe en fælles national bevidsthed (Hjarvard, 2006, p.
9). Derfor betyder det også noget, hvordan minoritetsgrupper, som eksempelvis
LGBT-personer, fremstilles i medierne, da disse, i form af deres forskellighed fra den
heteroseksuelle norm, er til fare for symbolsk vold inden for repræsentationerne. I
denne forbindelse understreger Hall, at magt ikke nødvendigvis behøver at være
økonomisk eller fysisk, men også inkluderer magten til at »[…] represent someone or
something in a certain way – within a certain ’regime of representation’« (Hall, 1997,
p. 259). Her nævner Hall stereotypificering som et nøgleelement til at udøve denne
symbolske magt.

15

Det er væsentligt at have for øje, at Halls repræsentationsteori udsprang af en anden
tv-æra, hvor tv-udbuddet var forholdsvist begrænset. Man kan argumentere for, at
seeren i dag, med eksempelvis digitaliseringen af tv-signalerne og
streamingtjenesternes frembrud, har et langt større tv-udbud at vælge imellem. På den
måde er seeren i højere grad medbestemmende via sine valg og fravalg, hvilket
lægger en mindre del af magten hos eksempelvis tv-programlæggerne. Halls tanker og
teorier må dog i høj grad siges stadig at kunne betegnes som gyldige for de danske
public service-kanaler, da disse blandt andet har til formål at »[…] afspejle
mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige
rigsdele« (Kulturministeriet, 2014a, p. 3). Public service-programmerne har sat et
markant fingeraftryk på danskernes kultur og samfund, og således også bidraget til
formningen af disse, hvilket stadig kan siges at være gældende den dag i dag
(Hjarvard, 2006, p. 7). Public service-kanalerne besidder derfor en symbolsk magt
over eksempelvis LGBT-personer i kraft af måden, hvorpå denne gruppe
repræsenteres for den danske befolkning og til slut, hvordan denne repræsentation
påvirker LGBT-personers selvforståelse såvel som den offentlige opfattelse af denne
minoritetsgruppe.

4.4 Stereotypificering
Hall understreger altså, hvordan repræsentation bærer en symbolsk magt over de
grupper, der repræsenteres. Denne magt ligger ikke kun i at have indflydelse på,
hvordan normen ser på denne gruppe, men også på hvordan medlemmerne af gruppen
ser på sig selv. Stereotypificering er en del af at opretholde denne symbolske og ikke
mindst sociale orden over de grupper, der kan betragtes som inden for normen, og de
grupper, der er uden for. Hall uddyber endvidere dette:
It facilitates the ’binding’ or bonding together of all of Us who are ’normal’ into one
’imagined community’; and it sends into symbolic exile all of Them – ’the Others’ –
who are in some way different – ’beyond the pale’. (Hall, 1997, p. 258)

Dermed kan man tale om stereotypificering som en symbolsk praksis og en
samfundskonstruktion, hvor folk klassificeres inden- og uden for en norm. Der skabes
et skel mellem disse to positioner, hvor minoriteten eksluderes som det ’andet’. Som
nævnt ovenfor er det blandt andet igennem medierepræsentationer, at denne
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eksklusion foretages, og tv-stationerne besidder derfor en symbolsk magt over, hvad
der betragtes som ’acceptabelt’ eller ’uacceptabelt’ og hvem, der er uden for normen.
4.4.1 Stereotypificeringens fire hovedfunktioner
I The Matter of Images (1993) undersøger Richard Dyer
stereotypiske repræsentationer ud fra forfatter og politisk kommentator Walter
Lippmanns definition af stereotypernes funktioner (p. 12). Lippmann opdeler
stereotyper i fire hovedfunktioner.
Den første funktion er som en ordningsproces. Her er stereotypi en nødvendighed til
at sortere og systematisere al den komplekse information og viden, der eksister i
verden. Det er en måde, hvorpå samfundet danner mening om sig selv og på den måde
også skaber samt reproducerer sig selv. Denne funktion betegner derved en proces,
hvor mennesket gennem generaliseringer, mønstre og typificeringer sorterer
sanseindtryk og danner mening. På den måde bidrager stereotypi til at kategorisere
personer og derved definere, hvad de repræsenterer (Dyer, 1993, p. 12).
Den anden funktion er som en genvej. Denne funktion refererer til den måde, hvorpå
stereotyper fungerer som letforståelige og simple former for repræsentation, der
komprimerer en større mængde information og bibetydninger (Ibid., p. 12f). Som
eksempel kan nævnes stereotypen ”glimmerbøsse”, der ikke kun fortæller om
vedkommendes seksualitet, men også afføder en lang række associerede
informationer om en kompleks social struktur (et flamboyant udseende og mimik
samt en forkærlighed for melodigrandprix-hits og en lavere social status som feminin
mand mv.).
Den tredje funktion er som reference og omhandler stereotypers funktion som en
projektion på verdenen. Denne funktion er primært æstetisk og optræder som en
karakteriseringsmodi i fiktionen. Typen er her enhver karakter, der er konstrueret
gennem brugen af få genkendelige og definerende træk, som ikke udvikles eller
ændres gennem fortællingen, og som peger tilbage på generelle tilbagevendende træk
ved den menneskelige verden (Ibid., p. 13).
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Den fjerde og sidste funktion er som et udtryk for værdier. Denne funktion behandler
stereotypi som en distinktionsstrategi mellem forskellige sociale grupper ved at fordre
til en generel enighed om, hvordan en given social gruppe er. Dyer fremhæver
problematikken ved dette, da denne konsensus indikerer, at kvaliteterne er essentielle
og derved opstået før og uafhængigt af stereotypen. På den måde definerer
stereotypen hvem, der er inden for og hvem, der er uden for normen og skelner
mellem et ’os’ og et ’dem’ (Dyer, 1993, p. 14f). Det er denne funktion, som Hall
netop forbinder med stereotypificeringens mest problematiske egenskab.
Til slut opsummerer Dyer, at stereotyper gør det usynlige synligt og endvidere
definerer normalitetens grænser. På den måde indikerer stereotyper, hvem der er uden
for modsat typificering, som blot omfatter det, man allerede er bekendt med – det, der
befinder sig inden for normen og derfor er med til at strukturere samfundet (Ibid., p.
16).
I forbindelse med LGBT-repræsentation kan man derfor sige, at der er et
behov for at skabe simple typer, som hurtigt kan gøre kønsidentiteten eller den
seksuelle orientering genkendelig for seeren.
4.4.2 Sociale typer versus stereotyper
Ud fra Lippmanns definition af stereotypernes fire hovedfunktioner, kan man
endvidere diskutere, om ikke samme proces er at finde inden for majoriteten – i dette
tilfælde heteroseksualiteten? Her kan man eksempelvis tale om den danske type
’Brian’, som dækker over en ung mand, der godt kan lide at køre stærkt inde i byerne,
og går klædt på en bestemt måde. Betegnelsen ’Brian’ kan betragtes ud fra
Lippmanns stereotypiske funktioner, men den person, som betegnelsen anvendes om,
er ikke nødvendigvis uden for majoriteten – tvært imod.
I den forbindelse diskuterer Dyer skellet mellem sociale typer og stereotyper
ud fra Lippmanns funktionsbeskrivelse. Dyer (1993) pointerer, at vi har behov for at
inddele den information, som vi får fra verden i kategorier, hvor der endvidere skelnes
mellem kategorier inden for og kategorier uden for normen. De stereotypiske
forestillinger er dem, der er med til at opretholde og tydeligt definere denne grænse
samt hvem, der befinder sig inden for den og hvem, der befinder sig uden for.
Stereotypi har derfor karakter af udgrænsningsmekanisme (p. 16).
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Dette er især væsentligt, når der er tale om stereotyper inden for sociale kategorier, da
man ikke nødvendigvis kan se det på dem. Det er derfor vanskeligt at påvise grænsen
– men det kan stereotyperne hjælpe med (Dyer, 1993, p. 16).
Ved at forme en stereotypisk fremstilling af eksempelvis den homoseksuelle
mand som melodigrandprix-elskende glimmerbøsse tydeliggøres det, at han ikke
hører inde under normen. Hvorimod den førnævnte Brian kan betragtes som en social
type, fordi denne kategorisering ikke er med til at ekskludere ham fra normen, men i
højere grad betegner en type inden for normen.
På den måde er stereotyper, modsat sociale typer, med til at opretholde
grænsen for hvad, der betragtes som normen, hvor graden af stereotypens karikering,
ifølge Dyer (1993) afhænger af, hvor stor en trussel typen er mod samfundets struktur.
Stereotyper bliver derved ofte beskrevet som funktionsløse eller dysfunktionelle,
hvorimod sociale typer tjener samfundsstrukturen (p. 16f).
4.4.3 Stereotypi og LGBT
I essayet Out of the Mainstream – Sexual Minorities and the Mass Media (1991)
beskriver Larry Gross, hvordan LGBT-personer netop er ekstra sårbare over for
stereotypificering. Denne sårbarhed ligger i disses oprindelige isolation og
usynlighed. Man kan ikke nødvendigvis se på et barn, om barnet har en anden
kønsidentitet eller seksuel orientering. Derfor bliver man som barn automatisk
klassificeret som ciskønnet6 heteroseksuel og behandlet derefter, indtil man selv
finder ud af, at man ikke passer ind under dén kategori – at man er anderledes (p. 26).
Gross understreger i denne forbindelse, hvordan massemedierne også her
spiller en betydelig rolle i selvdefinitionsprocessen, da det typisk er herigennem, man
finder ud af, hvordan man er anderledes, og at der er andre, der er i samme situation.
Denne selvdefinitionsproces gennem medierne er dog sjældent særlig positiv, da
LGBT-personer i højere grad bliver præsenteret som karikerede stereotyper (Gross,
1991, p. 26f).
Torben Grodal påpeger dog, at alle stereotypificeringer ikke nødvendigvis er
forkerte eller fordomsfulde, men derimod bygget op om forskellige sociale og
psykologiske erfaringer, som er struktureret, så vi kan orientere os i virkeligheden
såvel som i fiktionsuniverser og forstå forskellige adfærdsformer – ligesom de tre
6
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første af Dyers funktioner indikerer (Grodal, 2003, p. 168). Det kan derfor også
diskuteres, om stereotyper i nogle tilfælde kan være sande i den forstand, at de giver
et sandfærdigt billede af (nogle af) medlemmerne i en gruppe. Endvidere kan det også
diskuteres, om minoriteter selv mere eller mindre bevidst, adapterer stereotypiske
træk og derved dyrker det homoseksuelle fællesskab, hvor de stereotypiske
fremstillinger bruges til at opstille rammer for, hvad der kan betragtes som korrekt
homoseksuel opførsel. I den sammenhæng er det den systematiske
struktureringsproces, der er det væsentlige for både Hall og Dyer, da stereotypers
vigtigste og mest problematiske funktion er at placere medlemmer uden for normen
og bibeholde denne klare skelnen. Det er derfor stereotypi som en symbolsk
magtudøvelse, der er i fokus (Dyer, 1993, p. 16). Hvorvidt en stereotypi er sand eller
falsk, eller om homoseksuelle bevidst efterlever stereotypens rammer er derfor ikke
det centrale i den nævnte teori.
Endvidere pointerer Grodal (2003), at man ikke skal undervurdere tilskuerens
egen evne til at opfatte ekspressiv stereotypi og skelne dette fra virkelighedsbilledet
(p. 168).
Denne afhandling vil, ligesom ovennævnte teori tage udgangspunkt i en
undersøgelse af den systematiske struktureringsproces i forbindelse med
repræsentationerne af LGBT-karakterer i danske dramaserier. Hvorvidt
repræsentationerne tegner et sandfærdigt billede af LGBT-personer er ikke relevant i
relation til afhandlingens forskningsspørgsmål, og vil derfor ikke blive behandlet.

4.5 Homopolitiske strategier og queer teori
I essayet It’s a queer world (2002) skitserer Ane Skak og Niels Bjørn to
homopolitiske modeller, som oftest anvendes til at skildre LGBT-personer i de
klassiske spillefilm med LGBT-tematikker. Da essayet også henviser til enkelte tvserier, og strategierne endvidere er dannet ud fra inspiration fra de politiske
bevægelser i samfundet, er de relevante og anvendelige i denne afhandling.
Den første strategi er assimilationsstrategien, som udspringer fra den
homoseksuelle selvforståelse, som den formidles i de traditionelle politiske
homobevægelser. Den homoseksuelle karakter fremstilles her som en helt almindelig
samfundsborger, der blot har en anden seksuel orientering, men ellers passer ind
under samfundets normer uden at udfordre disse yderligere (Skak & Bjørn, 2002, p.
20

40f.). Således er formålet at optræde som en positiv rollemodel og afkræfte fordomme
om homoseksuelle ved at adaptere heteroseksuel opførsel og udseende, så »[…] alle
kan se det urimelige i, at homoseksuelle ikke har samme rettigheder som
heteroseksuelle«. Derfor er netop denne model den mest anvendte i den
homopolitiske bevægelse, og bruges eksempelvis til lobbyarbejde for lige rettigheder
og accept i samfundet (Skak & Bjørn, 2002, p. 40).
Ved assimilationsstrategien er det den homoseksuelle karakters største ønske
at passe ind i samfundet og dets normer, i stedet for at være i opposition til disse, der
som udgangspunkt ekskluderer homoseksualitet som noget ’andet’. I denne
forbindelse pointerer Skak og Bjørn, at man inden for denne strategi, derfor ofte
finder den klassiske ’spring-ud-historie’. Her føler karakteren sig anderledes og
fornægter i starten af fortællingen det homoseksuelle miljø, der fremstår vildt og
anderledes, og karakteren fornægter derfor også sin homoseksuelle identitet. Til slut
får karakteren dog indblik i, at det slet ikke er så forskelligt fra den heteroseksuelle
verden, og at homoseksuelle sagtens kan rummes af heteronormativiteten, hvis blot de
heteroseksuelle normkoder opfyldes. Det gør de i assimilationsstrategien, hvor den
homoseksuelle ligesom den heteroseksuelle, som udgangspunkt søger tosomhed,
tryghed og et monogamt familieliv (Ibid., p. 40). På den måde fremstilles det som den
homoseksuelles eget valg at opnå samfundets respekt og accept ved at efterleve de
vedtagne normer i stedet for at sætte spørgsmålstegn hertil. Skak og Bjørn fremhæver
dette som værende paradoksalt, da der herved sker en reproduktion af forestillingen
om den rigtige og forkerte måde at leve sit køn og sin seksualitet på (Ibid., p. 42).
Den anden strategi er særart-strategien, som også er vokset inden for
homobevægelsen de seneste år, hvilket afspejles i film og tv-serier med
homoseksuelle karakterer. Ved denne strategi søger karakteren ikke mod accept i det
heteroseksuelle samfund, men derimod accept blandt ligesindede i det homoseksuelle
fællesskab (Ibid., p. 41).
Inden for denne strategi anskues de homoseksuelle som en særlig art, som er
betydeligt forskellig fra heteroseksuelle (Ibid., p. 41). Således dyrkes og opdyrkes
dette særegen, og der defineres nye fællesnormer inden for det homoseksuelle
fællesskab. Derved har den homoseksuelle karakter inden for denne strategi frigjort
sig fra de heteroseksuelle rammer og i stedet dannet egne rammer og normkoder for,
hvordan man er ’rigtig’ bøsse eller ’rigtig’ lesbisk (Ibid., p. 41).
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Skak og Bjørn (2002) nævner her, hvordan der dyrkes en høj grad af solidaritet over
for andre homoseksuelle på bekostning af heteroseksuelle, men også transpersoner,
der befinder sig uden for den faste identitetskultur, der definerer det homoseksuelle
fællesskab (p. 41). Ligeledes kan man diskutere, om ikke denne strategi også er med
til at reproducere heteronormativitet netop ved at distancere sig og skabe et større skel
mellem heteroseksualitet som det ’normale’ og homoseksualitet som det ’sære’.
Derudover kan det tænkes, at de nye normer inden for det homoseksuelle fællesskab
kan bekræfte de heteronormative stereotyper i forhold til, hvad der er ’korrekt’ lesbisk
eller bøsset opførsel netop for at være genkendelig, men skille sig ud fra normen og
dyrke særegnet.
På denne måde bygger begge strategier paradoksalt nok på et skel mellem ’os’
og ’dem’ og bevarer herved de normbærende værdier samt den ekskluderende magt
social kategorisering giver.
Ud fra Skak og Bjørns essay vil den klassiske film med LGBT-tematik typisk
falde inden for en assimilationsstrategi eller en særart-strategi, hvor karakteren enten
søger mod en tilpasning i det heteronormative samfund eller i det homoseksuelle
fællesskab – typisk igennem en klassisk spring-ud fortælling. Begge strategierne kan
kritiseres for at bygge på en essentiel tankemåde om, at køn og seksualitet udgør
menneskets faste kerneidentitet og derved en opfattelse af dem som uforanderlige
størrelser, der gør menneskets identitet uforanderlig (Ibid., p. 41).
Skak og Bjørn udelader skildringen af transpersoner i strategierne og antager
derved implicit, at transpersoners selvforståelse og –identitet er flydende og ikkebinær, hvilket automatisk ekskluderer transpersonerne fra både den homoseksuelle
assimilationsstrategi og særart-strategien. Det kan dog undersøges, om der
forekommer en anvendelse af samme strategier i film og tv-indhold med
transkarakterer, hvor transpersonen enten søger efter en accept af sin kønsidentitet
inden for de heteronormative rammer og forestillinger eller inden for rammerne af et
transfællesskab. Det er dog svært at sige noget konkret om dette i forbindelse med
transskildringer i danske tv-serier, da der simpelthen ikke er nok empiri – faktisk
optræder der kun en enkelt transrepræsentation i dansk tv-drama.
Hvilke homopolitiske strategier, der anvendes i repræsentationen af LGBTkarakterer i afhandlingens empiri, vil analysen vise, hvorefter disse vil blive inddraget
i diskussionen, hvor det er relevant.
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4.5.1 Den flydende identitet
I ph.d.-afhandlingen Somewhere, over the rainbow (2015) behandler Michael
Nebeling Petersen assimilationsprocessen i forbindelse med homoseksuelle
repræsentationer. En af Petersens konklusioner er, at den homoseksuelle figur i
populærkulturelle repræsentationer er gået fra at bære et stigma af død til i højere grad
at blive inkluderet i ’det normale’ og således blive genkendelig inden for de systemer,
som tidligere ekskluderede den seksuelle minoritet (Petersen, 2015, p. 70f). Petersens
brug af begrebet ’genkendelse’ dækker over staten og samfundets genkendelse af
homoseksualiteten i modsætning til Hall og Dyers brug af begrebet som stereotypisk
genkendelse. Afhandlingens analyse og diskussion vil anvende Petersens definition,
ligesom denne også har inspireret til typebetegnelsen Den Genkendelige Homo.
Petersen behandler, hvorledes denne inklusionsproces blandt andet er
karakteriseret ved assimilation af heteronormativitet, hvor heteronormer som
eksempelvis ægteskabet bliver målestokken for, hvad der kan genkendes, og hvad der
ikke kan (Ibid., p. 74). I denne forbindelse hævder Petersen, at de former for seksuelle
identiteter, praksisser og relationer, som ikke kan genkendes inden for denne målestok
i stedet forsvinder (Ibid., p. 74).
Ligesom Skak og Bjørn pointerer, påpeger Petersen (2015), at problemet ved
at blive normaliseret er, at det
[…] etablerer nye performative hierarkier og dikotomier mellem gode og
dårlige medborgere, hvor de gode (homo- og heteroseksuelle) medborgere
fremfører sit køn konventionelt, forbinder sex med monogami og partnerskab
(i det private), forsvarer familien, udviser økonomisk individualisme og
forbrug samt udviser national stolthed. (Petersen, 2015, p. 26)

Petersens retter dermed blikket mod hvordan den homoseksuelle normalisering sker
på bekostning af en ekskludering af andre grupper eller personer, der ikke passer ind
under denne. Petersens ph.d.-afhandling er således med i bølgen af fornyede
queerstudier, der har stærke rødder i socialkonstruktivismen, cultural studies og
senere women’s studies og gay and lesbian studies.
Queer teori bygger videre på gay and lesbian studies undersøgelse af den
socialkonstruerede skelnen mellem naturlig og unaturlig opførsel for homoseksuelle.
Den teoretiske retning beskæftiger sig dog ikke kun med homoseksuel opførsel, men
med enhver seksuel aktivitet eller identitet, der falder uden for de normative
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kategorier. Det primære budskab er således, at identifikation ikke er forudbestemt og
fastlåst, men derimod er en social konstruktion. Den binære forståelse af maskulinitet
og femininitet er således også en social konstruktion, der bygger på samme binære
skel mellem mænd og kvinder (Gaunettlett, 2008, p. 163).
Med bogen Gender Trouble (1990) betragtes den amerikanske filosof Judith
Butler som en af feltets grundlæggere og danner ligeledes det teoretiske grundlag for
Petersens forståelse af seksualitet og køn. Butlers hovedpointe er, at vi bør udleve
vores køn og seksualitet på den måde, vi finder bedst og derved bryde med den
ovennævnte binære forståelse, som vi ellers er blevet opdraget med og har lært af
samfundet. På den måde kan vi ændre de traditionelle syn på køn og seksualitet og
derved skabe gender trouble (kønsballade) (Butler, 1999, p. 33).
Det sociale køn er derfor, ligesom andre aspekter af identitet, en performance
(fremførelse). Denne fremførelse er dog ikke nødvendigvis bevidst eller selvvalgt,
men begrebet understreger feltets opfattelse af kønsidentitet som en flydende og
omskiftelig størrelse modsat den traditionelle binære forståelse af køn. På den måde
ligger det sociale køn i fremførelsen, og spørgsmålet om det biologiske køn er
uinteressant, da identiteten ligger i det sociale køn og derfor en omskiftelig størrelse
afhængigt af den givne situation (Butler 1999, p. 8). Det er således interessant at
undersøge, hvorvidt repræsentationernes fremførelse af deres seksualitet bærer præg
af omgivelserne og det fællesskab, som LGBT-karaktererne er en del af eller står
uden for.
Butler beskriver ikke, hvordan vi kan bryde med disse sociale konstruktioner
og ændre den binære forståelse af køn og seksualitet. Hun understreger dog, at
massemedierne spille en signifikant rolle ved netop at skildre samfundets afstikkere
og derigennem belyse, når der sker negative reproduktioner af eksempelvis
stereotypiske forståelser af minoritetsgrupper i samfundet (Gaunettlett, 2008, p. 163f).
På den måde tager hun afstand fra assimilationsstrategien i forbindelse med
medierepræsentationer, da denne reproducerer de ekskluderende mekanismer, hun
efterlyser i stedet en mangfoldig skildring af afstikkerne – samfundets ’andre’.

4.6 Hvorfor er repræsentation vigtigt?
With the media containing so many images of women and men, and
messages about men, women and sexuality today, it is highly unlikely that
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these ideas would have no impact on our own sense of identity (Gaunetlett,
2008, p. 1).

Ifølge Gaunetlett er denne effekt på publikum ikke tydelig eller ’lige til’. Tiderne er
skiftelige og ligeså er vores medietendenser. Derfor mener Gaunetlett, at det er for
naivt at tro, at vi blot kopierer vores identiteter fra det, vi ser i medierne, men også for
naivt at tro, at eksponeringen ikke påvirker os (Gaunetlett, 2008, p. 2). I den
forbindelse skriver han, at unge mennesker især leder efter inspirerende og
bekræftende forbilleder, som tilbyder et positivt eksempel på, hvordan livet kan leves.
Disse identiteter indgår i måden, hvorpå vi anskuer livet, samt hvordan vi ønsker at
passe ind i samfundet. Gaunetlett beskriver endvidere, hvordan vi således lader os
inspirere af disse figurer og låner de dele af deres positive attitude eller liv, som vi
ønsker for os selv (Ibid., p. 231). Det kan derfor være problematisk, hvis der ikke er
sådanne positive figurer at spejle sig i og lade sig inspirere af.
Det er derfor vigtigt at have for øje, at seerne ikke blot er passive modtagere,
at et budskab, men aktivt leder efter inspiration i medierepræsentationerne. Det er
derfor ikke relevant at agere dommer over, hvad der er gode og dårlige
repræsentationer, men derimod undersøge, hvordan LGBT-repræsentationen skildrer
homoseksualitet positivt eller negativt.
4.6.1 Den aktive seer
Med essayet encoding/decoding fremlagde Stuart Hall (1973) en ny
kommunikationsteori, der bevægede sig væk fra blot at anskue tilskuerne som
værende passive modtagere af massemediernes specifikke budskaber til selv at tage
aktiv del i meningsdannelsen. Her spiller tilskuerenes forståelsesramme en rolle i
forhold til, hvordan tilskueren tolker og opfatter forskellige budskaber (Hall, 1980, p.
128f). Om denne forståelsesramme præsenterede David Bordwell senere begrebet
schemata i Narration in the Fiction Film (1985), der bærer præg af en mere kognitiv
tilgang til processen. Her beskriver Bordwell, hvordan seeren skaber mening ved at
udfylde tv-seriernes narrative huller ud fra forskellige intentionerede hints og
fortællemønstre:
In watching a representational film, we draw on schemata derived from our
transactions with the everyday world, with other artworks, and with other
films. (Bordwell, 1985, p. 32)
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Vi benytter således vores tidligere erfaring og viden til at udforme schemata: Et
erfaringsskema, der danner basis for antagelser, forventninger og hypoteser, når vi ser
film og tv – en form for indre database, som vi benytter, når vi forholder os til ny
viden. Hall og Bordwell bevæger sig, med denne teori væk fra The Intentional
Approach mod The Reflective og i særdeleshed Constructive Approach.
Det kan derfor ikke forhåndsbestemmes, hvordan enkelte repræsentationer i
sidste ende tolkes af seeren, og derfor heller ikke, hvad der er vellykket, god eller
dårlig repræsentation, da receptionen er subjektiv og afhængig af seerens
forståelsesramme. Sening er således ikke en ubesværet og automatisk proces, men
derimod en kompliceret færdighed, hvor seeren aktivt skal forholde sig til filmen/tvserien (Bordwell, 1985, p. 32f). Min efterfølgende analyse vil derfor også være
baseret på en forståelse af seeren som aktiv i stedet for passiv.
4.6.2 Repræsentationens potentiale
Dyer beskriver, hvordan måden, hvorpå minoriteter bliver behandlet, og ikke mindst
hvordan de ser sig selv, institueres gennem repræsentation. Han nævner i den
sammenhæng, at det også ligger i selve ordet repræsentation. Ordet dækker, ifølge
Dyer, over flere stadier: Hvordan en gruppe er repræsenteret og præsenteret gentagne
gange i kulturelle former, samt hvordan ét billede af et enkelt medlem af en gruppe
bliver taget som en repræsentation for hele gruppen. Til slut dækker ordet også over,
hvordan denne gruppe bliver repræsenteret i sammenhænge, hvor der bliver ’talt på
vegne af’ gruppens medlemmer – uanset om disse taler på vegne af sig selv eller
repræsenteres gennem nogle uden for gruppen (Dyer, 1993, p. 1).
Alt dette har betydning for, hvordan medlemmerne af en gruppe ser sig selv
og andre lig dem selv, ligesom måden de ser på deres plads i samfundet og deres
rettighed til de rettigheder, som samfundet hævder at skulle sikre sine borgere.
Derudover handler lige repræsentation således også om, hvordan andre ser på
medlemmer af en gruppe og deres placering og rettigheder; andre, som har magt til at
påvirke placeringen og rettighederne.
How we are seen determines in part how we are treated; how we treat others
is based on how we see them; such seeing comes from representation. (Dyer,
1993 p. 1)
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Den måde, hvorpå LGBT-personer i de danske tv-serier bliver repræsenteret, har
således potentielt en betydning for, hvordan danskerne ser LGBT-personer, og
derigennem også for, hvordan vi behandler LGBT-personer, samt hvordan
medlemmer af minoritetsgruppen ser og opfatter sig selv.
I forbindelse med læsningen og receptionen af disse repræsentationer er der
dog nogle ting, man skal tage højde for. For det første skal man tage højde for
subjektiviteten i receptionen af disse repræsentationer. Som Bordwell, Grodal og til
dels Hall understreger, er det ikke kun de kulturelle former i repræsentationen, der
dikterer, hvordan seeren danner mening. Der er en mere kompliceret affære på spil,
hvor seerens egen forståelsesramme sammen med de narrative hints og mønstre,
resulterer i, hvordan seeren skaber mening og tolker en repræsentation. Derfor er det
heller ikke sikkert, at modtagerne læser fremstillinger, som de er tiltænkt. Derudover
understreger Dyer (1993) i tråd med Grodals kognitionsteori, at en repræsentation
ikke kan ses som realisme, men altid må anskues i relation til et netværk af andre
tilfælde (p. 2). Derfor kan man umuligt skildre, hvordan tv-seriers stereotypiske
repræsentationer opfattes af modtageren, samt hvad modtageren efterfølgende gør
med disse.
I forbindelse med denne specialeafhandling lægger jeg derfor vægt på den
eksplorerende tekstnære analyse i relation til de tematiske, narrative og genremæssige
mønstre på tværs af serierne samt hvilket receptionspotentiale, repræsentationerne
lægger op til. Desuden har jeg i mente, at jeg selv, som seer, også ubevidst benytter
egen schemata i min tolkningsproces, og derfor altid vil være mere eller mindre
subjektiv i min tolkning. Jeg vil derfor ikke udnævne mig selv til dommer over,
hvilke LGBT-repræsentationer, der er ’positive’ eller ’negative’, men derimod
undersøge kompleksiteten i repræsentationerne og kortlægge eventuelle mønstre. I
min undersøgelse af LGBT-repræsentationerne i danske tv-dramaserier vil jeg således
vende blikket mod de symbolske magtprocesser, der anvendes til at inkludere eller
eksludere LGBT-personer. Afhandlingen indtager derved en repræsentationsteoretisk
tilgang til empirien, der ydermere kombineres med en forståelse af de kognitive
mekanismer, der spiller ind i forbindelse med tv-sening og repræsentation. Derved
undersøges også, hvordan karaktererne fremfører deres køn og seksualitet ud fra et
queerteoretisk udgangspunkt.
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5. Analyse
Ved at bringe repræsentationer som den lesbiske ridepige Iben, skabsbøssen Hr.
Schwann og i særdeleshed den unge homoseksuelle designer Daniel Skjern ind i
danskernes dagligstue kan Matador betragtes som skelsættende. Serien var den første
af sin slags til at skildre flere homoseksuelle karakterer på nuanceret vis, hvor
seksualiteten blot synes at være en tilfældig facet af de komplekse karakterer. Skaber
Lise Nørgaard udtalte selv at: »Bøsser og lesbiske hører hjemme i de fleste historier,
for de er jo en del af tilværelsen, og det er jo den, man skal prøve at afspejle«
(Nørgaard i Lundis, 2015).
Skønt Matador blev sendt et årti inden afhandlingens empiri begynder, står
denne serie stadig tilbage som det mest kendte og historiske eksempel på dansk
homo-repræsentation.
Siden Matador er der udsprunget flere og flere LGBT-repræsentationer i
dansk tv-dramatik. Ved første glimt synes LGBT-repræsentationerne i danske
dramaserier efter monopolbruddet dog ikke at være kommet meget længere.
Biseksualitet og transkønnethed optræder praktisk talt ikke i specialeafhandlingens
empiriske materiale, hvor kun transvestitten Poul-Teddy fra Charlot og Charlotte
samt den tilsyneladende biseksuelle Louise fra Dicte repræsenterer henholdsvis T’et
og B’et i LGBT. De vil derfor heller ikke indtage nogen fremtrædende plads i den
følgende analyse. Derudover er intimitet mellem LGBT-personer stadig et sjældent
syn i de danske dramaserier, og begrænses oftest til et uskyldigt kys eller et kram i ny
og næ. Man fristes derfor til at spørge, om repræsentationerne i dansk tv-dramatik i
virkeligheden ikke er kommet længere end Daniel og François passionerede kram,
som rystede Mads Skjerns verden?
I det følgende afsnit vil jeg foretage en analyse af LGBT-repræsentationerne i
de 11 tv-dramaserier, der udgør min empiri. Enkelte tv-serier indeholder flere LGBTkarakterer, som efter første gennemsyn udgør forskellige typificeringer. Tv-serierne
vil derfor gå igen i analysen, hvorimod hver karakter kun optræder i én typificering.
Analysen struktureres således ud fra karaktertypificeringerne, hvor disse analyseres
enkeltvis ud fra samme analytiske arbejdsspørgsmål med fokus på tv-seriernes tema,
genre, stil og narrativ i forhold til LGBT-karaktererne. Til slut evalueres
typificeringerne i en delkonklusion.
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Jeg vil starte hver analysedel med et kort sammendrag af de respektive tv-serier og
deres LGBT-karakterer samt fællestrækkene ved hver af de tre tentative
typificeringer.

5.1 Den Genkendelige Homo
Typificeringen optræder i følgende tv-serier: Anna Pihl (2006-2008), Sommer (20082009), Rita (2012-), Badehotellet (2013-2015).

Skema 1 - Den Genkendelige Homo (komplet version findes på bilag 2)

Anna Pihl er en dramaserie sendt på TV2, der omhandler den ny udklækkede
politibetjent Anna Pihl. Annas udlejer Jan er 42 år, homoseksuel og single. Jan
hjælper Anna med det huslige og med at passe hendes søn Mikkel. Derudover
drømmer han om selv at blive far og får senere datteren Molly med den lesbiske
Terese.
Sommer handler om lægefamilien af samme navn og blev sendt på DR1. Sønnen
Jacobs kæreste Mille er fotograf og udstiller sine billeder fra Malawi i et galleri i
København, der ejes af den homoseksuelle mand Andy. Andy er Milles gode ven, og
hjælper hende med at opbygge karrieremuligheder i København, skønt Jakob
planlægger, at familien skal tilbage til Malawi.
Rita, sendt på TV2, omhandler skolelæreren og den enlige mor til tre, som serien også
tager navn efter. Den yngste af børnene er sønnen Jeppe på 15 år. I løbet af seriens
første episode springer Jeppe ud som homoseksuel, og man følger ham efterfølgende i
en søgen efter sin egen identitet samt efter rollemodeller. Han er forelsket i
nabodrengen David, som han senere flytter sammen med. Jeppe danner løbende par
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med to forskellige mænd, men det er kun David, der har en narrativ funktion i sig
selv, og derfor medtages i analysen.
Badehotellet, sendt på TV2, følger Andersens badehotel og dets københavnske gæster
i sommerperioderne efter år 1928. Til et sommerhusprojekt hyres den kommunistiske
arkitekt Max og hans kammerat reklametegneren Philip Dupont. Philip indleder en
affære med hotellets gæst grev Ditmar, der ellers skal giftes med den unge Amanda,
som Max får en affære med.
5.1.1 Mønster efter første gennemsyn
Den Genkendelige Homo udgøres af fem karakterer i fire tv-serier. Blot én af
ovenstående tv-serier stammer fra DR. Det er endvidere også kun karakteren fra
denne serie, der ikke har nogen selvstændig plotlinje i modsætning til karaktererne i
de tre øvrige tv-serier.
Ved første gennemsyn af ovennævnte tv-serier viste der sig hurtigt en række
lighedstræk mellem karakterne: Først og fremmest optræder alle fire karakterer i
biroller som eftertænksomme enspændere, der endvidere fungerer som
protagonisternes fortrolige følgesvende. Derudover skiller de sig visuelt ud fra det
øvrige karaktergalleri ved en større omhyggelighed i deres beklædning og fremtoning.
Alle de fire karakterer i typificeringen Den Genkendelige Homo er klart
definerede homoseksuelle inden for en binær ramme. De er hverken biseksuelle eller i
tvivl om deres seksualitet.
Typebetegnelsen Den Genkendelige Homo refererer til karakterernes
genkendelighed inden for en heteronormativ samfundsstruktur.
5.1.2 Udseende og opførsel
Den Genkendelige Homo klæder sig forholdsvist formelt og traditionelt men med
enkelte detaljemæssige fravigelser fra de mandlige heteroseksuelle karakterer.
Jeppe (Rita) er eksempelvis iklædt skjorter og shorts ligesom sine
jævnaldrende, men skiller sig alligevel ud ved blandt andet at have en klassisk,
strikket sweater uden over skjorterne. Dette giver ham et mere nydeligt og
omhyggeligt udtryk end sine klassekammerater, der er iklædt hættetrøjer og mindre
formelt tøj. Endvidere er Jeppes påklædning også væsentlig mere omhyggelig og
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detaljeorienteret end mændene omkring ham, som optræder som Jeppes
heteroseksuelle rollemodeller. Eksempelvis ses broderen Ricco i halvslidte og åbne Tshirts, der synliggør hans tatoveringer og muskler. Jeppes nydelighed kommer derfor
til at stå i kontrast til Riccos mere maskuline udseende.
Denne kontrast fungerer som omdrejningspunktet for Jeppes karakter, og ses
blandt andet da han, sammen med sin bror og far, skal på mandetur i skoven i tredje
episode af seriens anden sæson. Sekvensen starter med, at familiemedlemmerne
driller Jeppe med, at han ikke kan klare at sove i telt i det fri med, mindre teltet er
»slået op på et hotelværelse«.
Efterfølgende ses det, hvordan Jeppe har svært ved at følge med faren og
broren i skoven. Dette skildres blandt andet gennem mise-en-scene hvor træernes
store stammer bryder billedet; med Jeppe iført sit nydelige og upraktiske tøj på den
ene side, og de andre mænd iført praktisk overlevelsestøj på den anden.

Still 1 - fra Rita s02e03 11:30. Jeppe ses helt til venstre i billedet, broren i midten og faren til
højre.

Herigennem fremstilles Jeppes fremmedgørelse helt konkret gennem stammernes
fysiske separation af mændene. Jeppe halvløber for at kunne følge med de andre og
hans krop signalerer usikkerhed. Hans desperation og magtesløshed efter at blive
betragtet som en ’rigtig mand’ underbygges af den rolige diegetiske lyd fra skoven og
fuglene, der står i kontrast til Jeppes indre sindsstemning. Da Jeppe forpustet spørger
til badeforholdene i skoven, svarer faren blot »Det er en mandetur, Jeppe, ik? En
mandetur«.
På den måde tegnes et følsomt og feminint billede af Jeppes personlighed, der
står i kontrast til den maskulinitet, som de andre to repræsenterer. Det understøttes af
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farens afsluttende kommentar: »Jeg er rigtig glad for, at du tog med på denne her
mandetur. Jeg vidste jo ikke om.. altså.. [rømmer sig]«. Kommentaren, der er en subtil
reference til Jeppes seksualitet, indikerer sammenhængen mellem hans følsomme
væsen og hans seksualitet. En sammenhæng som Jeppe prøver at modarbejde ved at
adaptere en maskulin opførsel for at vinde farens respekt. Således kommer Jeppes
hungren efter farens anerkendelse samt hans vedvarende stræben efter normalitet til
udtryk i denne sekvens.
På den måde indikerer det formelle og nydelige udseende samt opførsel Den
Genkendelige Homos homoseksualitet ved at bringe associationer til det feminine (Jf.
Dyer, 1993, p. 23). De ovennævnte aspekter af karaktererne har en symbolsk
funktion, da disse genkendes som feminine og i dette tilfælde, står i kontrast til det at
være en ’rigtig mand’. Derved benyttes de ikke kun til at indikere eksempelvis Jeppes
homoseksualitet, men denne sættes i kontrast til maskuliniteten og de andre
karakterer. Homoseksualiteten fremstilles derved som noget ’andet’ end
heteroseksualiteten.
Det samme gør sig gældende i Anna Pihl, hvor karakteren Jan ligeledes er meget
bevidst om, hvordan hans beklædning udstråler hans seksualitet. Dette ses, da han
skal møde Tereses forældre og udtaler »Jeg gider bare ikke være bøsse bøsse. Jeg vil
hellere være ’hold da kæft! Han er næsten ikke bøsse bøsse’« (s02e037). Her
italesætter Jan direkte, hvordan hans tøj har forskellige funktioner, som Hall (1997) jf.
teoriafsnittet netop beskriver som symbolske funktioner (p. 25f).
Jans beklædning er derfor helt anderledes, når han skal i byen på Intime8 og
netop signalere, at han er bøsse. Her er han iklædt en farverig T-shirt samt en gul
kasket, hvilket står i skarp kontrast til hans formelle, ensfarvede hverdagsbeklædning.
På den måde ses Jans stræben efter normalitet helt eksplicit i hans påklædning.
Det mere flamboyante tøj gemmes væk til de få byture Jan har til Intime, og Jan
fremstår derfor som en helt ’almindelig’ mand på alle de øvrige tidspunkter.
Homoseksualiteten kommer til udtryk igennem beklædningen, og skildres som mere
eksotisk og useriøst, hvilket Jan ikke ønsker at udstråle i sin hverdagspåklædning.
Homoseksualiteten bliver en performance, Jan aktivt kan slukke for eller justere.

7
8

s=sæson, e=episode
Kendt bar i København for homoseksuelle
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Karakteren Andy fra Sommers tøj er væsentlig mindre klassisk end de andre
karakterer i denne typificering, skønt det udstråler samme omhyggelighed,
selvbevidsthed og interesse for mode. Da vi ikke umiddelbart kan aflæse Andys
homoseksualitet ud fra hans udseende, bliver det i stedet fortalt gennem hans veninde
Mille. Mille konkluderer hurtigt i seriens femte episode i første sæson, at Andy natten
forinden har scoret og udbryder ”Okay, hvem var det? […] Var han skøn?”.
På den måde bliver Andys homoseksualitet eksplicit italesat over for seeren.
Ligesom med Jan i Anna Pihl bliver homoseksualiteten skildret som en form for
sekundær identitet, der fremtræder i forbindelse med seksuelle akter i det
homoseksuelle miljø, og derved en performance, som karaktererne selv aktivt vælger
fra og til.

Still 2 - Anna Pihl s01e03 13:18. Jans kropssprog udtrykker er
feminiseret og udtrykke eksplicit homoseksualitet.

Dette ses også, da Jan i tredje episode af Anna Pihl har scoret manden Ivan, og
efterfølgende kommer trissende igennem køkkenet med vrikkende hofter kun iført
små trusser. Her hilser han på Annas far i et lyst og feminint toneleje. Efter senere at
blive droppet af Ivan, der har en kone derhjemme, erkender Jan dog, at det
homoseksuelle miljø ikke er ham (s01e03). En erkendelse som også Jeppe kommer
frem til i Rita, hvor han tager afstand fra den homoseksuelle subkultur, og i stedet
opsøger David, der også er homoseksuel og befinder sig uden for miljøet.
Således fremføres karakternes seksualitet forskelligt ud fra, hvilken kontekst de
befinder sig i, samt hvad de ønsker at formidle (Jf. Butler, 1999, p. 8). Den
homoseksuelle identitet skildres helt konkret som en sekundær identitet gennem
karakterernes udseende og opførsel, hvor den heteronormative fremførelse fungerer
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som karakterernes primære identitet, da de i sidste ende tager afstand til det
homoseksuelle miljøs vilde natur.
Karaktererne i denne typificering er således bygget op omkring
assimilationsstrategien, hvor de adapterer heteroseksuel opførsel og udseende, og
derfor tilpasser sig samfundets normer i stedet for at udfordre dem. Det er her, Den
Genkendelige Homo adskiller sig markant fra Dyers type Sad Young Man og Queen,
der begge dyrker den homoseksuelle subkultur.
5.1.3 Genre og tematik
Genremæssigt optræder Den Genkendelige Homo både i dramaserier, der kan
kategoriseres inden for undergenrerne komik (Rita) samt krimi (Anna Pihl), men det
største tema i alle de fire tv-serier må siges at være familie- og parforholdskonflikter,
og tv-serierne har således rod i familiedramaet. I Anna Pihl er det eksempelvis Jans
relation til Anna og hendes søn samt hans forsøg på at skabe sin egen familie, der er i
fokus. Ligesom i Sommer, hvor karakteren Andy knyttes til Mille og hendes
problemer i parforholdet. I Rita fokuseres der på Jeppes søgen efter en selvstændig
identitet som homoseksuel i relation til sin familie samt søgen efter kærligheden.
Philip repræsenterer i Badehotellet det frie homoseksuelle liv i kontrast til det bundne
traditionelle familieliv fyldt med forventninger og forpligtelser.
På den måde ses Den Genkendelige Homo i fortællinger, hvor de
menneskelige relationer er i centrum med hovedvægt på familierelationerne. Derfor er
det også tematikker, der netop læner sig op ad samt udfordrer disse relationer, som
serierne fokuserer på i forbindelse med karaktererne inden for denne typificering.
5.1.3.1 Spring-ud fortællingen
Et af disse temaer er spring-ud fortællingen. I alle tv-serierne inden for denne
typificering bliver karakterernes seksualitet eksplicit italesat. Det skyldes
sandsynligvis, at man netop ikke kan se på karaktererne, at de er homoseksuelle.
Derudover bærer ingen af karaktererne i denne typificering skam over deres
seksualitet, men den forbindes i stedet med en stor selvindsigt og selvsikkerhed.
Som eksempel kan nævnes Philip i Badehotellet, der på grund af den
samfundstid handlingen udspilles i, ikke er offentligt defineret homoseksuel, men
derimod heller ikke lægger skjul på dette blandt sine venner. Philip prøver at overtale
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Ditmar til at erkende sin seksualitet og tage med til Berlin, hvor forskellige
homobevægelser og -netværk spirer, og man derfor kan leve mere frit som
homoseksuel. På den måde omhandles spring-ud fortællingen implicit, hvor Philip
repræsenterer den succesfulde fortælling.
Samme succesfulde spring-ud historie er at finde i Rita, hvor hele den første
episodebue kredser om Jeppe, som desperat prøver at holde fast i sin heteroseksuelle
selvopfattelse ved at holde fast i sin kæreste Trine, skønt han mærker en stigende
tiltrækning til David. Skønt hele familien bliver ved med at insistere på Jeppes
homoseksualitet, holder Jeppe stædigt fast i den modsatte opfattelse og ender sågar
med at gå i seng med Trine. Episoden slutter med, at Jeppe springer ud for sine tre
familiemedlemmer, moren kysser ham forstående på kinden og alle smiler. Udover at
være denne episodes hovedplot, fungerer tematikken også som en af seriens
overordnede buer gennem alle tre sæsoner, hvor Jeppe skildres som det gode
eksempel og blandt andet forsøger at hjælpe en lærervikar på skolen med at springe
ud som homoseksuel i seriens tredje sæson.
I Anna Pihl er Jan tilsyneladende sprunget ud overfor alle, så Anna bliver
overrasket over at skulle agere Jans kæreste, da hans mor kommer på besøg (s01e05).
Hun er nemlig fra en anden tid, og derfor har Jan ikke turdet at erklære sin
homoseksualitet over for hende. Moren bliver dog overrasket over at se Jan med en
kvinde og udbryder halvt inde i seancen »Jeg ved jo godt, du er bøsse«. De griner alle
sammen af den misforståelse samt Jans forud antagelse om moren.
Således bliver Den Genkendelige Homos spring-ud tematik en måde, hvorpå
Den Genkendelige Homo kan springe ud over for seerne, da seksualiteten ellers ikke
kan ses. Ydermere kan man også argumentere for, at disse tre solskinshistorier
indikerer, at karakterernes familier er rummelige, ligesom samfundet også er
rummelig over for homoseksualitet. Derved bliver homoseksualiteten knyttet til denne
typificering skildret som en bagatel, der ikke bør resultere i forskelsbehandling. Der
fokuseres på, hvordan de homoseksuelle adapterer den heteroseksuelle livsstil, og
derfor selvfølgelig er berettiget til en plads i samfundet.
5.1.3.2 Ensomhed, tosomhed og familieliv
Den Genkendelige Homo bliver skildret som en enspænder, der funderer over sin
eksistens og plads i samfundet. En anden helt central tematik tilknyttet denne
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typificering er således tosomhed og derved også en stræben efter kærlighed som
enden på ensomheden.
Ingen af de fire karakterer i denne typificering har nogen fast partner gennem
hele serien, men stræber alligevel efter det monogame parforhold og heteronormative
familieliv. De to tydeligste tegn på dette er Jan fra Anna Pihl samt karakteren Jeppe
fra Rita.
I Anna Pihl forsøger Jan at afbalancere sin seksualitet med sin
heteronormative identitet og et ønske om at stifte familie. I seriens anden episode af
første sæson skildres denne balancegang, da Jan forsøger sig med at lede efter
kærligheden på Boyfriend.dk – en datingside for homoseksuelle.
Han læser sin profiltekst op for Anna i et feminint toneleje, hvor han stemmer
på s’erne og hans mimik ligeledes bliver mere dramatisk. Da han når til den del, der
beskriver, hvad han ikke søger, stopper Anna ham: »Der er meget, de ikke må. Altså
er der overhovedet noget, de må være?«. Jan bliver fornærmet over hendes kritik og
kimser dramatisk af hende. Han skifter straks emne og spørger, om Anna ikke snart
skal finde sig en kæreste. Her er Jans kropssprog ikke længere feminint og flirtende,
ligesom han stopper med at benytte stemte s’er i sin tale. På den måde bliver
fremførelsen af Jans homoseksualitet mere feminin i en homoseksuel kontekst, hvor
han aktivt skifter denne til mere maskulin i forbindelse med den heteroseksuelle
kontekst. Den homoseksuelle fremførelse får derved en komisk og overdrevet
karakter, hvilket skildrer denne identitet som useriøst i forhold til den
heteronormative identitet.
Til sidst i episoden sætter Anna sig ind i sofaen ved siden af Jan efter en hård
dag på arbejdet. Indstillingen er filmet i et one-take i en kranbevægelse, og de to
karakterer vises i total, hvilket sammen med seriens stille afslutningsmelodi indikerer,
at episoden er ved at være afsluttet, og det derfor er tid til en afrunding. Jan holder
blikket stift ud i luften og tager hurtigt et stykke papir frem uden at fjerne blikket. Han
har fået en henvendelse på sin datingprofil, og læser det højt for Anna: »Hej Jandreng. Gør det noget, man er født i 65, når bare man er fast i kødet?«. Jan kigger
langsomt og opgivende på Anna. Anna: »Det står der ikke?« Jan fortsætter: »på
ryggen har jeg en tatovering af Midgårdsormen. Gæt hvor den ender?« Han smider
papiret fra sig og stirrer opgivende ud i luften. Der er et øjeblik helt stille i stuen, men
så begynder de begge to at grine.
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Denne sidste scene løsner stemningen og fungerer som comic relief for alle de
alvorlige ting, der ellers er sket i episoden i forbindelse med Annas arbejde.
Endvidere underbygger scenen distancen mellem Jan og homomiljøet, som Jan
tilsyneladende ikke passer ind i, da han er for almindelig og kedelig – for
heteroseksuel. Her fremstilles Jan i stedet som søgende efter stabilitet og »en at dele
sine æggemadder med«, hvorimod homomiljøet fremstilles som overdrevent og
småperverst – i hvert fald på internettet. Jan assimilerer således de heteroseksuelle
normkoder ved at vise, at han blot er en helt almindelig mand, og det homoseksuelle
bliver således ekskluderet som det ’andet’ og mærkelige.
Jans afstandstagen til den homoseksuelle subkultur er også et afkald på
romantik og sex. Han får efterfølgende et barn men den lesbiske Therese, og opfylder
derfor i stedet rammerne for det heteroseksuelle parforhold og familieliv med far, mor
og barn. Det er således også herigennem, at Jan opnår lykke, hvilket han ikke kunne
opnå i det homoseksuelle miljø.
I Rita spiller tosomheden også en stor rolle. Jeppe søger efter kærligheden, der
tager form som David. Jeppe og David bliver kærester og flytter sammen i det første
afsnit af tredje sæson.

Still 3 - Rita s03e04 12:10. Jeppe og David hjemme i deres lejlighed
i en heteronormativ setting.

Jeppe, der i begyndelsen viste stor begejstring over Davids stille og husmoderlige
facon, der netop minder meget om hans egen, begynder dog hurtigt at kede sig. Han
indleder derfor en affære med en lærervikar fra skolen, og bryder på den måde med
den heteronormative forståelse af det perfekte, monogame parforhold. Til slut oprettes
den heteronormative orden dog igen, da Jeppe slår op med David. Han udtrykker
desuden, at det ikke er for Davids skyld, at han ikke vælger at slå op efter utroskaben
– men for hans egen.
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Derved understreger Jeppe, at det også er tosomhed, han søger – ikke tre- eller
firesomhed. Han ender dog alene, hvilket må siges at være en tekstuel homokliché,
som også Dyer (1993) beskriver som kendetegnende for medierepræsentationer af den
homoseksuelle mand (p. 22).
5.1.4 Karakterens narrative funktion
I alle fire tv-serier optræder Den Genkendelige Homo i en birolle, og er tilknyttet en
af seriens øvrige karakterer. Hovedfunktionen bliver således at give seeren indsigt i
denne karakters indre følelsesverden.
I Rita bliver Ritas indre kaos og skarpe personlighed blandt andet skildret
gennem Jeppe og David, der lider under dette. Ligeså bliver Milles sorg over hendes
uønskede abort skildret gennem Andy i Sommer. Grev Ditmars homoseksuelle lyster,
ønsker og frustrationer fortælles i interaktion med Philip i Badehotellet, og Annas
bekymringer over at være en dårlig mor samt hendes faderkompleks skildres og
italesættes gennem Jan i Anna Pihl.
Fire af de fem karakterer i Den Genkendelige Homo har altså en form for
hjælperfunktion over for en kvindelig karakter, hvor Philip i Badehotellet knyttes til
en mandlig karakter. Herigennem agerer karaktererne i denne typificering som en
loyal og fortrolig støtte, hvor karakteren, der hjælpes, kan italesætte de
hemmeligheder, følelser og tanker, som ellers ikke vil kunne skildres.
Eksempelvis giver Jans analyser i Anna Pihl en forklaring på Annas
handlinger. En forklaring som Anna ikke nødvendigvis selv er bekendt med, og derfor
hjælper de hende til at ændre sit handlemønster og derved opnå sine mål. Jan
tilsidesætter sine egne problemer for at hjælpe Anna og indtager rollen som den
homoseksuelle bedste ven. Dette beskriver Dyer (1993) som en narrativ funktion for
homoseksuelle repræsentationer, der ofte bliver brugt, da den er genkendelig for
seerne (p. 22).
Derudover giver Jan også plads til, at Anna kan skildres som en
hårdtarbejdende karrierekvinde samt en god mor, ved at understrege hendes gode
intentioner og derved styrke engagementspotentialet med hende over for seeren: »Du
er en skide god mor og den, der holder sammen på denne her familie« (s01e04).
Således kan Anna få lov at tvivle på selvsamme og derved fremstå beskeden og
empatisk.
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Det er derfor Den Genkendelige Homos primære funktion at underbygge og udvikle
de karakterer, de knyttes op ad og skabe mere indsigt i disse, hvilket i sidste ende
styrker sympatien eller antipatien med dem. Den Genkendelige Homos egne følelser,
drømme og ønsker prioriteres sidst, ligesom karaktererne inden for denne typificering
sjældent ses reflektere og håndtere sine egne problemer alene.
Man kan dog argumentere for, at Jeppe i Rita til tider bryder med dette, da
man også følger den personlige udvikling, som hans homoseksuelle erkendelse sætter
i gang. Her skildres hans søgen efter sin egen identitet blandt andet, da han i anden
episode øver sig på sin underskrift med det efternavn, han ville have haft, hvis Rita
havde beholdt sit pigenavn. Samme søgen kommer til udtryk i tredje episode, hvor
han gennemgår en kort fase som selverklæret anarkist for at gøre oprør mod Rita.
Disse scener, hvor Jeppe ses håndtere sine problemer alene, er dog med til implicit at
skildre, hvordan Rita er en dårlig rollemodel over for Jeppe og netop ikke er tilstede,
når han har følelsesmæssigt brug for sin mor. Derudover ender Jeppe alligevel med at
prioritere sin mors ve og vel, da hun får en depression, og han derfor flytter hjem til
hende for at tage sig af hende i seriens tredje sæson.
På den måde benyttes alene-scenerne med Jeppe til at skildre Ritas svigt over
for ham, og hans desperate forsøg på at distancere sig fra hende synliggør ligeledes
den kontrast, der er mellem dem som karakterer. Her er Jeppe omsorgsfuld, loyal,
hjælpsom og følsom, hvor Rita fremstilles som det modsatte.
Den samme kontrast er at finde hos de øvrige karakterer i denne typificering.
Disse fremstår mere kontrollerede, indsigtsfulde og følsomme end det øvrige
karaktergalleri – og her især den karakter, de knytter sig til. Det er med til at give et
mere nuanceret billede af de karakterer, som Den Genkendelige Homo står i kontrast
til. Derudover har Den Genkendelige Homo også en funktion som ’homoseksuel
bedste ven’, hvis (homoseksuelle) handlinger fungerer som en form for comic relief i
seriens dramatik.
5.1.5 Delkonklusion
I Den Genkendelige Homo fremhæves repræsentationernes følsomhed og nydelighed
både i karakterernes fremtoning og beklædning, men også i deres karaktertræk, der
feminiseres. Homoseksualiteten bliver således kædet sammen med en forsigtighed og
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nydelighed, der gentagne gange konfronteres med og stilles i kontrast til den
heteroseksuelle maskulinitet.
Den Genkendelige Homo tager dog afstand fra den hyppigt anvendte og
stereotypiske fremstilling af den homoseksuelle Queen (Dyer, 1993, p. 31) ved blandt
andet at trække sig fra det homoseksuelle miljø, da det er for vildt og mærkeligt. I
stedet benyttes assimilitionsstrategien, hvor både Jan (Anna Pihl) samt Jeppe og
David (Rita) er bevidste om homoseksuel fremtræden, som de aktivt fravælger, da de
ikke ønsker at fremstå for ’bøsset’. Hermed udtrykkes et ønske om at passe ind i det
heteronormative samfund og assimilere heteroseksuelle mål og drømme.
Opfyldelsen af disse mål og drømme bliver dog kun udforsket i overfladen
som parallelforløb til seriens narrativ. Den Genkendelige Homos hovedfunktion er
nemlig at give indblik i seriernes hovedpersoner, og endvidere hjælpe dem med at
opfylde deres mål ved at agere som den fortrolige bedste ven.
Jeg har i det forrige påpeget en række tydelige mønstre på tværs af
repræsentationerne, der udgør denne typificering, inden for hver af de fire
analysespørgsmål. Det umiddelbare mønster med repræsentationernes stræben efter
heteronormativitet i højsædet og grundlaget for Den Genkendelige Homo som
typificering, har vist sig at holde stik. Det vil endvidere være denne heteronormative
stræben, der vil fungere som typificeringens omdrejningspunkt i afhandlingens
diskussionsafsnit.
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5.2 Den Lesbiske Strisser
Typificeringen optræder i følgende tv-serier: Anna Pihl (2006-2008), Dicte (20082009), Mord uden grænser (2015).

Skema 2 - Den Lesbiske Strisser (komplet version findes på bilag 3)

I Anna Pihl, sendt på TV2, figurerer også den lesbiske karakter Therese i de sidste to
sæsoner. Efter at have kontaktet og afslået adskillige andre lesbiske kvinder, opsøger
Jan den jævnaldrende single Therese, for at få et barn med hende via kunstig
befrugtning. Sammen får de datteren Molly.
Dicte, sendt på TV2, omhandler den kvindelige opsøgende kriminalreporter Dicte
Svendsen. Hun samarbejder med politimanden John Wagner og hans assistent Linda
Bendtsen9. Bendtsen indleder et hemmeligt forhold med politichefen Louise Holm,
der er i et heteroseksuelt ægteskab. Skønt Louises seksualitet ellers ikke italesættes
eller behandles yderligere, tager analysen udgangspunkt i hende som værende
biseksuel på baggrund af det heteroseksuelle ægteskab og den lesbiske affære.
Mord uden grænser, sendt på DR1, omhandler opklaringen af en europæisk
slavehandelsring, hvor politienheder i Danmark, Belgien og Tyskland samarbejder.
Natascha er assistent til den tyske kriminalkommissær Jackie. Natascha er klog og
ambitiøs, men kan ikke slukke for sin følelsesmæssige involvering i sagen. Hun er
kæreste med en kvinde.

9

I serien bliver hun kaldt Bendtsen, hvilket således også vil gøre sig gældende i denne
afhandling.
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5.2.1 Mønster efter første gennemsyn
Denne typificering udgøres af fire karakterer i tre tv-serier – tre af karaktererne fra
serier vist på TV2 og en enkelt karakter fra Mord Uden Grænser, der blev vist på
DR1.
Også i denne typificering optræder karaktererne udelukkende i biroller.
Derudover forekommer der i udpræget grad en række lighedstegn ved karakterernes
udseende og opførsel, der kan betegnes som feminine og charmerende. Tre af
karaktererne er ansat inden for politiet, hvorimod Thereses (Anna Pihl) stilling er
ukendt. De er alle meget dedikerede i deres professionelle liv, som derfor også
prioriteres først.
Modsat Den Genkendelige Homo er tematikken omhandlende Den Lesbiske
Strissers seksualitet skildret mindre alvorligt og mere legende og humoristisk.
Alle karaktererne i denne typificering er klart definerede homoseksuelle inden
for den binære ramme på nær politichefen Louise, der i Dicte bliver beskrevet som
værende »Straight« (s02e01), men udelukkende skildres i en lesbisk sammenhæng,
hvilket analysen derfor tager udgangspunkt i.
Arbejdsstillingen inden for politiet danner grundlaget for typebetegnelsen Den
Lesbiske Strisser, da det forekommer interessant, at alle karaktererne inden for denne
typificering er erhvervsudøvende inden for en profession, der almindeligvis betragtes
som overvejende maskulin.
5.2.2 Udseende og opførsel
Som nævnt ovenfor ses et tydeligt mønster i kvindernes udseende. Disse har alle langt
hår, der går ned over skuldrene, bærer ansigtsmakeup og er iført tøj, der fremhæver
deres slanke kropsform. På den måde fremstilles Den Lesbiske Strisser efter den
heteroseksuelle kvindes kommercielle skønhedsidealer; som smuk, slank og feminin.
Bendtsen (Dicte) og Natascha (Mord Uden Grænser) optræder uformelt og
sporty, hvor de ofte ses i eksempelvis træningsjakke eller træningssko, i modsætning
til deres kollegaer, der går mere formelt klædt. Den sporty beklædning ses dog altid i
kombination med mere feminine elementer som eksempelvis tætsiddende jeans eller
figursyede læderjakker. På den måde udstråler beklædningen åbenhed, ærlighed og
idealisme, som begge karakterne i høj grad må siges at besidde. Therese (Anna Pihl)
og Louise (Dicte) klæder sig dog, qua deres succesfulde karrierer mere formelt med
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tætsiddende nederdele og habitjakker, hvilket udstråler magt og professionalisme. De
er ligeledes ældre end de to andre kvinder. Den aldersmæssige forskel kommer
direkte til udtryk gennem scenerne med Bendtsen og Louise i Dicte. Her optræder
Louise som den dominerende og magtfulde, hvor Bendtsen agerer den underlegne og
mindre erfarne.
I kontrast til det feminine ydre tillægges karaktererne, der udgør denne
typificering, enkelte markante maskuline personlighedstræk. Therese optræder
eksempelvis meget ligefremt, dominerende og højlydt i Anna Pihl, Bendtsen (Dicte)
har en forkærlighed for røde bøffer, sport og biler, Louise (Dicte) en forkærlighed for
magt og politiarbejde, og Natascha er ferm med en computer og it-arbejde. Alt
sammen kvaliteter, der traditionelt klassificeres som maskuline. Ligeledes er alle
karaktererne erhvervsudøvende inden for politiet med undtagelse af Therese, hvis
nøjagtige profession er ukendt.
Dyer (1993) understreger, hvorledes disse maskuline egenskaber indikerer
karakterernes homoseksualitet over for seeren, hvor eksempelvis den maskuline
profession som politimand og interessen for sport implicit etablerer det lesbiske. Der
bliver derved skabt grundlaget for en diskussion om karakterernes seksualitet hos
seeren, hvor den efterfølgende bekræftelse af karakterernes homoseksualitet kan
fungere som en narrativ forløsning (p. 22).
Kontrasten mellem de feminint ydre og maskuline indre karaktertræk
fascinerer endvidere det heteroseksuelle, mandlige karaktergalleri, der drages af Den
Lesbiske Strissers udseende, men også den ligefremme og logiske personlighed, som
de kan relatere til, da den minder om deres egen. Derved placeres karaktererne i
denne typificering i en kammeratlig og let flirtende position i forhold til netop det
øvrige mandlige karaktergalleri i stedet for at opponere mod den patriarkalske
verdensorden, som er tilfældet med Dyers typificering Lesbian Feminism (Dyer,
1993, p. 44f).
Den Lesbiske Strisser skildres som yderst intuitiv, og karaktererne opklarer
størstedelen af deres opgaver ud fra en mavefornemmelse og skarp retfærdighedssans.
En retfærdighedssans, der blandt andet kommer til udtryk, da Bendtsen skal føre
efterforskningen mod sin egen partner Wagner i sidste episode af 2. sæson af Dicte.
Her bryder hun til slut reglerne og hjælper Wagner, da hendes intuition siger hende, at
han er uskyldig – hvilket viser sig at være sandt (s02e10).
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Ligeledes skiller Natascha sig ud fra resten af efterforskningstruppen i Mord Uden
Grænser ved sin ualmindelig gode intuition og idealisme, der ydermere ender med at
spille en afgørende rolle i sagens opklaring.
Denne intuition ses allerede i begyndelsen af serien, hvor Natascha sår tvivl
om en mistænktes mordmotiver over for kriminalkommissæren Jackie, der lytter med
døve ører. Natascha får i stedet besked på at anholde den mistænktes kone, men får
selv en umiddelbar indskydelse om også at hente datteren, da hun ser hende på den
anden side af vejen. Datteren skildres gennem Nataschas point of view. Indstillingens
lette slow motion og non-diegetiske, spændingsoptrappende lydside understreger
datterens desperation, forvirring og følelsesmæssige berøring af sagen, samt
Nataschas fornemmelse af denne. Der klippes derefter tilbage til en halvnær
indstilling af Natascha, der holder blikket stift rettet mod datteren på trods af den
trafik og uro, der er omkring hende. Natascha træder et skridt frem og holder blikket
på datteren. På den måde får seeren indblik i hendes intuitive følelse af, at datteren
spiller en vigtig rolle samt hendes ønske om at opsøge og konfrontere denne følelse.
En bil forstyrrer synsvinklen, og følelsen forsvinder lige så pludseligt, som den opstod
(s01e03).
Både den mistænkte samt datteren findes myrdet, og Natascha begynder at
græde på gerningsstedet ved synet af datteren, som hun kunne have reddet (s01e04).
På den måde fremstilles Natascha som et følelsesbetonet og idealistisk menneske, der
modsat de andre karakterer er intuitionsdrevet, hvilket også understreges af seriens
stilistik.
På den måde er Den Lesbiske Strisser også meget følelsesmæssig involveret i
sit arbejde, der prioriteres meget højt. Der kompenseres således for professionens
maskulinitet ved denne involvering samt intuition, der kan betragtes som feminine
egenskaber.
5.2.3 Genre og tematik
Den Lesbiske Strisser optræder i dramaserier, der kan kategoriseres inden for
krimigenreren. Her følger vi udelukkende karaktererne fra denne typificering i de
plotlinjer, der har en direkte relation til kriminelle handlinger, som derfor også bliver
det tematiske omdrejningspunkt for Den Lesbiske Strisser. Det er således de
professionelle relationer, der er i centrum for karaktererne i denne typificering, hvor
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karakterernes private problemstillinger blot overfladebehandles. Ved alle fire
repræsentationer er den eneste detalje, seerne får fortalt om karakterernes privatliv,
relateret til deres lesbiske seksualitet.
5.2.3.1 Karriere, Familie- og kærlighedsliv
Thereses karakter i Anna Pihl lægger sig undtagelsesvist ikke op ad
krimitematikkerne i serien, men derimod den enlige, homoseksuelle Jans store ønske
om at stifte en familie. Her skildres, hvordan Jan skriver og mødes med et utal af
lesbiske kvinder for at finde frem til den helt rette kvinde hvis gener, han synes, er det
rigtige match: Thereses. På den måde har handlingen en karakter af jobsamtale med
efterfølgende ansættelse – i stillingen som mor til Jans barn. Thereses lesbiske
seksualitet bliver således også hendes eksistensgrundlag i serien.
Efter Therese har fået ’jobbet’ som mor, ser vi, hvordan både Jan og Therese
stortrives i deres nye relation, der følger de heteroseksuelle familieroller. Således
introducerer Thereses karakter tematikker som kunstig befrugtning, regnbuefamilie10
og familieliv. Endvidere introducerer hun også problemerne ved familielivet versus
prioriteringen af karriere, hvor Therese på sin vis vælger karrieren og rejser fra for
den lille datter.
Samme problematik er også at finde i forholdet mellem Louise og Bendtsen
(Dicte), hvor deres affære truer begge parters karriere, og Louise derfor vælger at
afslutte den. Dermed efterlades Bendtsen i den ensomhed, som er et gennemgående
tema for hendes karakter, der tilsyneladende famler blindt og løst i datingverdenen,
hvilket makkeren Wagner udtrykker gennem følgende sætning: »Jeg forstår ikke,
hvorfor du skyder med spredehagl på denne her måde. Hvorfor finder du ikke én at
satse på? En du kan lide« (s01e09).
Fælles for alle karakterne er, at skønt de søger efter heteronormativ tosomhed
og romance, så kommer dette ikke i første række – det gør deres professionelle
karrierer. På den måde adskiller Den Lesbiske Strissers mål sig markant fra Den
Genkendelige Homos.

10

En familie hvor mindst én forældre er LGBT-person
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5.2.3.2 Etableret seksualitet
Ligesom ved Den Genkendelige Homo bliver karaktererne i denne typificerings
seksualitet direkte italesat eller vist, så seerne ikke er i tvivl om, at karaktererne er
lesbiske. Eksempelvis bliver det allerede i første episode af Dicte nævnt, at Bendtsen
har en date med »hende fra i fredags«, og oven i købet dater mange forskellige
kvinder (s01e01). Derudover kimser hun åbenlyst af Louises formodede biseksualitet,
som Bendtsen i stedet betegner som straight. På den måde bliver både Bendtsen og
Louises seksualitet direkte italesat, ligesom det er tilfældet med Therese (Anna Pihl).
I Mord Uden Grænser italesættes Nataschas seksualitet derimod ikke. I stedet
vises den, da Nataschas partner i tredje episode træder ud ad sengen og ind i billedet
kun iført T-shirt og trusser og efterfølgende kysser Natascha på kinden. Man ser
aldrig elskerindens ansigt, og scenen kan derfor tænkes blot at have til formål at
fremhæve Nataschas seksualitet uden at få hende eller andre karakterer i serien til at
sætte ord på denne.
Ligesom ved Den Genkendelige Homo problematiseres Den Lesbiske Strissers
lesbiske seksualitet ikke, men skildres derimod som en selvfølgelig del af karakteren.
Det gøres altså ikke til et problem eller en afvigelse, at karaktererne fra denne
typificering er romantisk interesseret i samme køn, skønt dette aspekt tydeligt
understreges. I stedet benytter serierne sig også her af assimilationsstrategien til at
skildre de respektive karakterer som helt almindelige kvinder, hvis seksualitet man
umiddelbart ikke kan aflæse ud fra hverken udseende eller opførsel.
Kvindernes seksualitet bliver således afbilledet som moden og velreflekteret
og ikke i forbindelse med forvirring og spring-ud tematikker, ligesom det derimod er
tilfældet ved Den Genkendelige Homo.
5.2.3.3 Sex og lyst
Et andet tematisk mønster ved Den Lesbiske Strisser er den subtile og legende
skildring af lyst og seksuelle handlinger i forbindelse med karaktererne. Jenny Lund
Madsen behandlede i sin specialeafhandling Den evige birolle, hvordan den lesbiske
identitet og lyst repræsenteres i dansk film. Her er en af Madsens hovedpointer, at den
lesbiske lyst oftest bliver subtilt udtrykt i fortællingerne, og derfor aldrig får lov at
udfolde sig på samme måde som den heteroseksuelle. Den lesbiske lyst skildres i
stedet eksperimenterende og legende i subteksten (2010, p. 80).
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Ved Natascha i Mord Uden Grænser insinueres den lesbiske lyst ligeledes i
subteksten via blandt andet framing og klipning samt udveksling af blikke mellem
Natascha og den belgiske kollega Alicia.
Første eksempel på dette ses i seriens femte episode, hvor Alicia citerer to
linjer af et digt, der er en ledetråd til opklaringen af sagen: »Jeg elskede dig højt, du
var så smuk. Hvordan kan jeg glemme dig?« (s01e06). Alicia holder øjenkontakten
med Natascha, mens hun citerer og langsomt trækker på de sidste ord, så det virker
som om, de er hendes egne. Derefter klippes der til et halvnært over-the-shoulder
skud af Natascha, der sidder bøjet ind over bordet med lettere åben mund og et
overrasket ansigtsudtryk – også hun holder øjenkontakten med Alicia i indstillingen,
der varer fire sekunder. Derefter klippes der tilbage til Alicia, der kort dvæler i
øjeblikket, hvorefter hun forvirret undskylder og forklarer, at hun citerede et digt.
Lydsiden er helt stille og består kun af reallyd gennem hele scenen, der derfor får en
intim og nærgående stemning, og på den måde skildrer de to kvinders tiltrækning af
hinanden. Om denne tiltrækning rent faktisk er tilstede er svært at afgøre, da Alicias
seksualitet er uvis, og vi ikke ser kvinderne agere herpå.
Den seksuelle spænding mellem de to karakterer er dog vedvarende og i
sæsonens afsluttende scene opbygges den, da efterforskningsholdet fejrer opklaringen
af sagen over et glas vin. Natascha, Alicia og kollegaen Harald sidder alene tilbage.
Der er en stille intim stemning, der understøttes af et langsommere klippetempo. Der
er et fysisk mellemrum mellem de to kvinder og Harald. Natascha fæstner intimt og
flirtende blikket på Alicia, der drejer hovedet mod hende og gengælder blikket.
Kvinderne ses i samme frame, hvilket giver en følelse af, at de sidder tættere på
hinanden, men denne skildrer også intimiteten og den flirtende stemning, der opstår
imellem dem. Derefter klippes der til et nærbillede af Harald, som hurtigt fjerner sit
blik fra kvinderne og drejer hovedet væk fra de to, som ville han ellers afbryde dem i
deres øjeblik. Han bekræfter derved den subtekstelige tiltrækning mellem kvinderne
over for seeren. Derefter forlader Harald lokalet, og kameraet følger med (s01e08).
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Still 4 - Mord Uden Grænser s01e08 54:30. Natascha sender Alicia et intimt blik,
der får Harald til at trække sig.

Det er således udelukkende i den subtekstlige blikudveksling at Nataschas seksualitet
og lyst skildres, hvor hensigten bag disse er op til seerens egen fortolkning. Da
Nataschas homoseksualitet ikke afspejles i hendes udseende eller opførsel, kan man
argumentere for, at den førnævnte scene med elskerinden fungerer som
baggrundsviden. Ud fra denne er vores tilbøjelighed til at tolke den efterfølgende
blikudveksling og stemning mellem Natascha og Alicia som noget seksuelt større.
Således benyttes Nataschas seksualitet til at skabe subtile hints og fungerer derved
spændingsopbyggende. Hendes homoseksualitet bliver ikke italesat eller
problematiseret, ligesom denne ikke bliver udforsket yderligere i sæsonen.
Modsat ovenstående eksempel med Natascha, skildres Bendtsen og Louises
affære i Dicte eksplicit gennem en forførelsesscene på arbejdspladsen. Denne scene er
det eneste eksempel på en faktisk skildring af en seksuel handling mellem to LGBTkarakterer i danske dramaserier på DR1 og TV2 i den undersøgte periode.
Her starter scenen ligeledes med en intens og spændingsfyld blikudveksling
mellem Bendtsen og Louise, der befinder sig inde på Louises kontor. Pludselig skifter
Bendtsens blik fra Louises øjne til hendes bryst, og der klippes til et nærbillede af
Louise, der holder øjenkontakten med Bendtsen. Der klippes igen til Bendtsen, der nu
er helt tæt på Louise og flirtende bider sig i underlæben. Det kraftige, naturlige
modlys bag kvinderne, giver sekvensen en uskyldig og feminin følelse. De to kvinder
kysser og der klippes straks til en parallelscene med episodens øvrige karakterer.
Senere ses Bendtsens partner Wagner siddende på sit kontor, hvor han falder
over en ledetråd i efterforskningen, hvis vigtige betydning understreges af det
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spændingsopbyggende lydspor (s02e04). Han kalder straks på Bendtsen, og mens han
rejser sig fra sin stol for at hente hende, erstattes underlægningsmusikken af en
optrappende og munter popsang. Der klippes til Bendtsen og Louise, der fortsætter,
hvor kameraet sidst forlod dem på Louises kontor. Her kysser parret flirtende
hinanden i takten til sangen, der med den lette kvindelige vokal og trompetspil giver
scenen en legende sensuel stemning. Denne stemning underbygges endvidere af den
blide, håndholdte kameraførelse samt nærbillederne, hvor Louise sensuelt kysser
Bendtsen på halsen. Bendtsen bider sig igen i underlæben og smiler derefter flirtende
til Louise, der åbner hendes skjorte i takt til musikken. Der klippes til Wagner, der er
på vej ned ad gangen til kontoret. Popsangen dominerer stadig lydbilledet og skaber
en humoristisk suspense til, om kvinderne mon bliver opdaget, hvilket forstærkes, da
Wagner igen kalder Bendtsens navn. Der klippes igen til kvinderne, hvor et jump cut
endnu engang understreger den legesyge og flirtende stemning mellem dem.
Klippetempoet øges som Wagner kommer tættere på kontoret. Der klippes igen til
ham – han er næsten henne ved døren. Derefter til et nærbillede af Louise og
Bendtsen efterfulgt af et hurtigt nærbillede af Bendtsens hænder, der hiver op i
Louises nederdel. Wagner banker på døren og musikken slutter brat og kvinderne
slipper med ét hinanden. Wagner kommer ind på kontoret og aner ikke uråd.
Klippetempoet er endnu engang sænket og seerne kan, sammen med Bendtsen, ånde
lettet op over, at affæren ikke blev opdaget. Herefter spørger Wagner, om kvinderne
er færdige. Med denne kommentar hentyder han til deres møde, men kommentaren får
en humoristisk undertone, der virker som en form for komisk suspense, da vi som
seere ved mere end Wagner, og hans blindhed over for affæren forekommer naiv og
humoristisk.
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Still 5 - Dicte s02e04 38:03. De stilistiske virkemidler giver scenen
mellem Bendtsen og Louise en legende følelse

Gennem stilistikken, skuespillet og mise en scene fremstilles kvinderne således som
uskyldige, feminine og sensuelle kvinder, og de adapterer således det heteronormative
kvindeideal. Den intime scene mellem Bendtsen og Louise skildres som en uskyldig
og sensuel handling, hvor der ikke fokuseres på selve sex-akten, men i højere grad på
flirten og den legende stemning.
Man kan derfor argumentere for, at det er en form for patriarkalsk fremstilling
af det lesbiske, som overdrevent femininitet, blidt og uskyldigt – en kontrast til det
maskuline og mandige.
5.2.4 Karakterens narrative funktion
Ligesom ved Den Genkendelige Homo indtager karaktererne i Den Lesbiske Strisser
en hjælperrolle over for de øvrige karakterer i serien. I Dicte hjælper Bendtsen
Wagner med sine personlige problemer. I Mord Uden Grænser er Nataschas primære
rolle at assistere chefen Jackie, men også at opfange de problemer, der er i Jackies
privatliv. I Anna Pihl hjælper Therese Jan med at opfylde sit højeste ønske om at
stifte en familie. Vi kan her antage, at Therese har samme ønske, men det bliver ikke
fortalt i serien, der slet ikke skildrer nogen personlige detaljer omhandlende Therese –
ud over hendes seksualitet og arbejdsstatus. På den måde får vi således kun de
informationer om hende, der hjælper med at tegne et billede af Jan, og hendes
eksistensgrundlag bliver derved udelukkende hendes lesbiske seksualitet og fertilitet,
da det er det, der skal bruges, for at Jan kan få opfyldt sit mål.
I Dicte fornemmer Bendtsen Wagners savn af sin søn, og italesætter denne ved
at spørge: »Hvorfor snakker du ikke med din ekskone om den der deleordning?«
(s02e01). På den måde fortæller hun ikke kun seeren, at Wagner savner sin søn, men
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hjælper også Wagner selv med at indse, at han ønsker, at sønnen skal bo hjemme hos
ham. På samme måde bruges den vedgående italesættelse af Bendtsens seksualitet og
hendes flittige datingliv til at skildre Wagners ensomhed og ønske om at indgå et
forhold med kvinden Ida Marie, som han sender lange blikke.
Således er Den Lesbiske Strissers primære funktion altså at give seeren indblik
i hovedkarakterernes indre følelsesliv og ønsker, men også at hjælpe dem med at opnå
disse ønsker. Derfor fokuseres der ikke på karaktererne fra denne typificerings egne
problemstillinger, og karaktererne ses aldrig alene håndtere og reflektere over disse.
Man kan endvidere argumentere for, at skønt Den Lesbiske Strisser assimilerer
det heteroseksuelle, er fremstillingen af typificeringen alligevel med til at skille den
lesbiske identitet ud fra det øvrige karaktergalleri. Da der ikke vises andre personlige
aspekter af karaktererne fra denne typificerings identitet, bliver det lesbiske derfor,
paradoksalt nok, karakterernes varemærke samt eksistensgrundlag. Det fremhæver
Dyer (1993) som en af risiciene ved en typisk fremstilling, hvor repræsentationen
netop reduceres til sin seksualitet (p. 23).
Den Lesbiske Strissers seksualitet bringer et frisk pust til et ellers dramatisk
narrativ, hvor karakterernes problemstillinger fremstilles lette og humoristiske – og
flirtende. Dyer nævner desuden, hvordan »[…] much of the dramatic quality resides
in the revalation or discovery that a character is gay« (1993, p. 22). I de foregående
eksempler fungerer netop den lesbiske lyst som et spændingsopbyggende element,
hvor netop Wagners uvidenhed over for Louises seksualitet og affære med Bendtsen
kan betragtes som en narrativ kvalitet med et komisk potentiale. Den Lesbiske Strisser
rummer således også en grad af comic relief, der giver seeren en pause fra de mere
alvorlige krimitematikker, som ellers præger seriernes narrativ.
5.2.5 Delkonklusion
Den Lesbiske Strissers lesbiske identitet er ikke til at identificere ud fra karakterernes
ydre fremtoning, selvom der forekommer visse beklædningsmæssige lighedstegn. Det
lesbiske bliver i stedet direkte italesat eller skildret og på den måde udpenslet for
seeren, hvor der lægges vægt på det seksuelle. Der forekommer dog en række
karaktertræk ved repræsentationerne, som kan kategoriseres som maskuline, ligesom
også typificeringens profession inden for politiet falder under denne kategori. Således
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benyttes disse træk, ligesom de feminine træk os Den Genkendelige Homo til at
indikere Den Lesbiske Strissers seksualitet.
Den Lesbiske Strisser indtager en kammeratlig position med seriernes
respektive hovedpersoner, hvor den primære funktion er at underbygge
kompleksiteten i disse karakterer ved at give indblik i deres følelsesliv og
karaktertræk. På den måde bliver den lesbiske historie aldrig helt udfoldet, men må
vige pladsen for den heteroseksuelle hovedfortælling. Dette på trods af, at alle
karaktererne er åbne om og afklaret med deres seksualitet. Ovenstående er et
interessant karaktertræk i forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål, hvor man
kan hævde, at der i virkeligheden er tale om en stille diskrimination af det lesbiske,
der mest at alt fremtræder som et ekstra krydderi til karakteren. Dette vil derfor blive
diskuteret yderligere senere i afhandlingen.
Det feminine og seksualiserede ydre stilles i skarp kontrast til karakterernes
maskuline indre karaktertræk, hvilket skaber seriernes humoristiske og charmerende
indspark i en ellers meget dramatisk handling. Den Lesbiske Strisser adskiller sig fra
Dyers typificering Lesbian Feminism i sit forhold til mænd, hvor Den Lesbiske
Strisser benytter sin seksualitet og femininitet til at charmere og flirte med det
modsatte køn. Endvidere bekriger Den Lesbiske Strissers ikke de patriarkalske
normkoder, men indfinder sig i stedet med disse.
Denne typificering bygger på et forholdsvist spinkelt empirisk grundlag på
blot fire karakterer, der endvidere udelukkende optræder i mindre biroller uden
selvstændige plotlinjer. Den eneste undtagelse er Bendtsen (Dicte), hvis privatliv og
identitet bliver udforsket en anelse dybere i forbindelse med affæren med Louise. Det
bliver dog aldrig til mere end en overfladebehandling af den lesbiske identitet, der
derfor spiller en begrænset narrativ rolle skønt denne definerer karaktererne. På trods
af den begrænsede empiri har jeg dog påvist en række tydelige mønstre i
repræsentationernes genre og tema, den stilistiske fremstilling af disse samt den
narrative funktion. Jeg kan således konkludere, at skønt karaktererne, der udgør denne
typificering, må vige deres udfoldelsespotentiale til fordel for de heteroseksuelle
karakterer, hersker der stadig et gennemgående mønster på tværs af
repræsentationerne, der kan påvises inden for typificeringen Den Lesbiske Strisser.
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5.3 Den Døde/Lidende
Typificeringen optræder i følgende tv-serier: Charlot og Charlotte (1996), Sommer
(2008-2009), Borgen I+II (2010-2013), Broen II+III (2013), Badehotellet (2013),
Arvingerne (2014).

Skema 3 - Den Døde/Lidende (komplet version findes på bilag 4)

I Charlot og Charlotte, der blev sendt på DR1, samler de to kvinder, seriens titel
refererer til blafferen og superskurken Poul-Teddy op fra vejkanten. Han inviterer
dem på en fin middag, men stikker af fra regningen og stjæler kvindernes bil. Derefter
stikker han politichefen i ryggen med en saks i bedste Norman Bates stil iført
kvindetøj og paryk. Han udser Charlot og Charlotte til sine første mordofre, men
bliver i stedet mejet ned af en mejetærsker.
I Sommer, der blev sendt på DR1, gifter lægesekretæren Ulla sig med sin partner
Annette, der senere får konstateret brystkræft. Da lægen var påvirket af sin
begyndende demens fik Annette ikke den rigtige behandling, da hun flere måneder
tidligere havde været til undersøgelse. Derfor skal hun i stedet igennem en meget
krævende behandling.
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I første sæson af Borgen, sendt på DR1, bejler Troels Höxenhaven til seriens
hovedkarakter Birgitte Nyborg ved at lække informationer om ulovligheder fra sin
partiformand. Dette medfører, at Birgitte bliver landets statsminister, og han får
posten som udenrigsminister. I den efterfølgende sæson tager den tidligere
partiformand hævn og bestikker Troels med fotos af ham sammen med en ung mand.
Troels kan ikke bære skammen og begår selvmord.
I anden sæson af Broen, sendt på DR1, følger man makkerparret Saga og Martin i
efterforskningen af en mordsag. En mistænkt hjælpes, på trods af politiets advarsel, af
den unge Laura, der bliver skudt af den rigtige gerningsmand. Hun overlever episoden
og gerningsmanden forsøger derfor at likvidere hende på hospitalet med en
giftbefængt nål. Det ender med, at Lauras elskerinde Beate kommer til at sætte sig på
nålen og dør.
Tredje sæson af serien starter endvidere med, at den lesbiske kønsdebattør
Helle Anker findes myrdet. Helles arbejde videreføres af ægtefællen Natalie på trods
af sorgen. Homoseksualitet spiller generelt en fremtrædende rolle i sæsonen, hvor
problemstillinger som homoseksuelle vielser, regnbuefamilier samt kønspolitik tages
op i en dansk/svensk kontekst.
I Badehotellet, der sendes på TV2, bestikkes den bankerotte grev Ditmar af en ukendt
herre over telefonen. Denne Hr. Lindberg dukker senere op på hotellet med en række
afslørende billeder af ham og Ditmar på en bøssebar i København. Lindberg og
Ditmar mødes i skoven, hvor Ditmar truer Lindberg med et gevær. Ditmar kommer
ved et uheld til at skubbe Lindberg, der falder og slår hovedet, så han dør. Ditmar
fortrænger både sin skyld og sin seksualitet i resten af seriens episoder.
I Arvingerne, sendt på DR1, skildres arv og slægtskab gennem tre søskendes
oplevelser hermed. Carl Grønnegaard, far til Emil og Frederik, spiller en stor rolle i
serien på trods af, at han, ligesom Helle i Broen III, allerede er død på forhånd, og
derfor ikke optræder fysisk i serien. Han begik selvmord før seriens nutid, da han var
døende af AIDS.
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5.3.1 Mønster efter første gennemsyn
Denne typificering udgøres af 11 karakterer, hvoraf seks er mænd, fire er kvinder og
en er mandlig transvestit. Blot to af karaktererne optræder i en enkelt serie produceret
til TV2, hvorimod de resterende ni karakterer stammer fra serier produceret til DR1.
Alle karaktererne optræder i biroller, hvoraf to af karaktererne, som beskrevet
ovenfor, er døde inden seriernes nutid, og derfor ikke er fysisk til stede i serierne.
Efter første gennemsyn af serierne tegnede der sig et mønster i
repræsentationen af disse karakterer. Ligesom karaktererne i de to øvrige
typificeringer orienterer Den Døde/Lidende sig mod det heteronormative og
assimilerer således heteroseksuel udseende og opførsel. Endvidere er disse karakterer
forbundet med ulykke, sorg eller tragedier, der ofte er en direkte følgevirkning af
deres seksualitet. På den måde skiller deres ulykkelige skæbner sig markant ud fra det
øvrige karaktergalleri.
5.3.2 Udseende og opførsel
Den Døde/Lidendes udseende skiller sig ikke synderligt ud fra Den Genkendelige
Homo og Den Lesbiske Strisser, men assimilerer ligeledes de heteroseksuelle
skønhedsidealer. Karakterernes fremtoning kan dog betegnes som mere konservativ
og anonym, end det er tilfældet med karaktererne fra de øvrige typificeringer. Det
afspejles blandt andet i beklædningen. Kvindernes beklædninger er betydelig mere
konservativ og tildækket, hvor mændene er iført traditionelle jakkesæt. Som eksempel
kan nævnes den unge kvinde Laura (Broen II). Da hun for første gang introduceres i
serien, er hun iført en lang kjole med en kort stor pelsfrakke. Hertil har hun håret
stramt opbundet i en knold (s02e02). Derved kan hendes udseende betegnes som mere
klassisk feminint end Den Lesbiske Strisser, hvor den sporty læderjakke eksempelvis
er skiftet ud med en stor klassisk pelsfrakke, mens det feminine udtryk stadig er i
højsædet.
Ligeledes optræder grev Ditmar kun i et tredelt jakkesæt med matchende
knickers, høje sokker og elegante sko. Det er der egentlig intet særlig
bemærkelsesværdigt ved, i og med at serien foregår i 30’ernes Danmark, men Ditmars
beklædning fremstår alligevel langt mere konservativ end hans jævnaldrende,
mandlige, heteroseksuelle karakterer.
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Karaktererne, der udgør denne typificering, klæder sig ofte ældre end deres alder, og
derved også mere traditionelt og konservativt. Det får karaktererne til at fremstå
mindre opsigtsvækkende, men også mindre kreative og spændende end det øvrige
karaktergalleri. Udseendet signalerer derimod alvor og seriøsitet, hvilket også
afspejles i karakterernes personlighed og opførsel.
Ligesom Den Lesbiske Strisser er Den Døde/Lidendes profession også
karakterens første prioritet samt eksistensgrundlag og handlingsmæssige
omdrejningspunkt. Det kommer blandt andet til udtryk, da Ulla (Sommer) nytårsaften
fortæller sin bordherre, at hun sjældent kommer ud på grund af arbejdet i
lægepraksissen (s01e05). Ligeledes gifter Ditmar (Badehotellet) sig med den unge
Amanda for at skjule sin homoseksualitet og opretholde sin status som greve og
senere kandidat til landstinget (s03e02). Vi får endvidere at vide, at Helle Anker
(Broen III) var en flittig kønsdebattør, hvis hjertebarn og livsmission var etableringen
af kønsneutrale børnehaver, hvilket indirekte forårsagede hendes død. En Mission
som hendes partner Natalie senere viderefører med samme engagement (s03e01).
Den Døde/Lidendes sindsstemning er ligesom beklædningen hverken kreativ
eller opsigtsvækkende, men derimod ubrydeligt forbundet med ulykke. Ved
eksempelvis grev Ditmar (Badehotellet) og Troels (Borgen) bliver jakkesættet et
symbol på deres undertrykte seksualitet og lyster, der er gemt under denne
beklædning for netop at opretholde et pletfrit professionelt omdømme. På samme
måde illustrerer Ulla og Annettes (Sommer) anonyme beklædning parrets sorg i
forbindelse med Annettes kræftdiagnose, hvor Ulla endvidere oftest befinder sig bag
skranken på lægeklinikken og med sin stille, lyse stemme nærmest er usynlig. En
usynlighed, der er gennemgående for Den Døde/Lidende, hvis opførsel er kendetegnet
ved en skrøbelighed og ulykkelighed. Karaktererne i denne typificering befinder sig
primært i skyggen af andre karakterer og opfører sig derfor underlegent og stille.
Laura (Broen II), Ditmar, Hr. Lindberg (Badehotellet) og Poul Teddy (Charlot
og Charlotte) bryder dog til dels med den føjende og underkastende opførsel overfor
enkelte andre karakterer i de respektive serier. Disse tre karakterer bliver skildret på
mere dramatisk vis, hvor de indtager en næsten skurkeagtig rolle.
Eksempelvis forsøger Laura at afpresse sin elskerinde og lærerinde Beate for
et par sko, da hun ikke fik den højeste karakter for sin opgave (s02e02). Derved
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fremstilles Laura som en selvisk og udspekuleret kvinde, hvilket understreges
yderligere, da netop disse handlinger indirekte bliver skyld i Beates død.
Hr. Lindberg afpresser Ditmar med billederne af deres homoseksuelle
handlinger. Han bliver ydermere skildret som uærlig, da han nægter at betale en
nabodreng det aftalte beløb, for at skifte dæk på Lindbergs punkterede bil (s01e06).
Grev Ditmars opførsel er også kendetegnet ved at være selvisk og
udspekuleret, da han ægter kvinden Amanda på trods af hendes uvilje, for at få
fingrene i hendes fars rigdom samt opretholde sin status og arv som greve. Han holder
sin agenda skjult og fører på den måde Amandas familie bag lyset. Endvidere slår han
i desperation afpresseren Hr. Lindberg ihjel for at forhindre ham i at afsløre sin
seksualitet. Scenen er filmet ved højlys dag og reallyden med fuglenes kvidren og
vinden i træerne står i skarp kontrast til handlingens alvor. Efter Lindbergs fald skiftes
der desuden til en totalindstilling, der viser Ditmar stående ved siden af liget,
hvorefter han går hen til dette for at stjæle pengene i tegnebogen. Framingen skaber
en form for ironisk distance, der får seancen og uheldet til at virke humoristisk. Det
forstærkes yderligere med grev Ditmars dramatiske udtale af »De penge er mine«,
mens han står triumferende over Lindberg til optrappende toner af en dramatisk
underlægningsmusik (s01e06).
Skurkagtig må, mildest talt, også siges at være en betegnelse, der kan bruges
om repræsentationen af Poul-Teddy i Charlot og Charlotte. Ligesom seriens øvrige
karakterer fremstår Poul-Teddy karikeret, og der går ikke lang tid, før det går op for
seeren, at han er en løgnagtig, bankrøvende stjernepsykopat.

Still 6 – Psycho (1960)

Still 7 - Charlot og Charlotte s01e02 31:00. PoulTeddy lister ind på politichefen

Repræsentationen af Poul Teddy er tydeligt inspireret af Alfred Hitchcocks karakter
Norman Bates i Psycho (1960), hvilket i særdeleshed tydeliggøres, da Poul-Teddy i
ført kjole og paryk forsøger at dræbe politichefen med en saks (01e02). I denne scene
ses silhuetten af Poul-Teddys kvindeskikkelse holdende en saks op foran sig, hvilket
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er en tydelig reference til scenen, hvor Norman, iført sin mors klæder, lister sig ind på
Marion i badet.
De fire nævnte karakterer skiller sig således ud fra de øvrige i denne
typificering ved at være mere dramatisk karikerede i deres opførsel, der kan betegnes
som skurkagtig. Poul-Teddy skiller sig endvidere yderligere ud fra de øvrige
repræsentationer, der udgør denne typificering, ved at stræbe efter at skille sig ud fra
mængden i stedet for at passe ind – helt konkret stræber han efter psykopatisk
opførsel. Denne opførsel kommer til udtryk gennem hans transvestisme – hans onde
kvindelige alias. Transvestismen skildres derved som et symptom på en form for
personlighedsspaltning, som Poul-Teddy lider af. Jeg vil senere diskutere, hvordan
afhandlingens eneste trans-repræsentation er i karakteren Poul-Teddy, samt hvilken
potentiel effekt dette kan have hos seriens publikum.
Bort set fra Poul-Teddy, hvis udseende og opførsel skiller sig ud fra
typificeringen, stræber Den Døde/Lidende altså efter en plads i den heteronormative
samfundsorden – om end dette er en plads i skyggen. Karaktererne er præget af en
gennemtrængende ulykkelighed i forsøget på at finde denne plads, hvor det har fatale
konsekvenser at mislykkes. Her understreger Petersen endvidere, hvordan placeringer
i heteronormativiteten er fragile, da man meget nemt kan falde ud af disse igen,
hvilket gør den homoseksuelle inklusion til en skrøbelig position (Breinegaard, 2013).
På den måde er frygten for at ’falde ud’ af heteronormativiteten også dominerende
hos Den Døde/Lidende, og optræder blandt andet helt konkret gennem
afpresningssituationer, hvor karakterernes homoseksualitet trues med afsløring.
Denne frygt underbygges også gennem stilistikken, hvilket blandt andet ses,
da Lindberg pludselig dukker op på Badehotellet og afpresser grev Ditmar for flere
penge.
Da Ditmar første gang får øje på Hr. Lindberg dominerer en lys non-diegetisk
tone lydbilledet og sammen med en zoom-in på Ditmars ansigt i midten af billedet,
drages der en parallel til det klassiske dolly zoom fra filmklassikeren Jaws (1975). Her
konfronteres hovedpersonen Brody med sit værste mareridt, da den store haj dukker
op på stranden. På samme måde giver denne kamerabevægelse, sammen med den
parafraserende lyse tone, indblik i Ditmars pludselige konfrontation med sin frygt – at
blive afsløret som homoseksuel (s01e06). Det er således Ditmars indre sindsstemning,
der skildres i denne indstilling. Efterfølgende zoomes der ind på Hr. Lindberg, der
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sidder og spiser for enden af rummet. Han holder en truende øjenkontakt med Ditmar.
Den langsomme zoom og den lyse tone understreger, at det er Hr. Lindberg, der er
genstand for Ditmars bekymring, og virkemidlerne giver os endvidere indblik i
Ditmars indre – klumpen i halsen og panikken for at blive afsløret. Hr. Lindberg
bliver en billedliggørelse af Ditmars mørkeste hemmelighed og skam, og optræder
derved som et genfærd fra fortiden.
Ditmar forsøger at ignorere Hr. Lindberg og fortsætter sin frokost med
grosserer Madsen og hans datter Amanda. Underlægningsmusikken består af dystre
klavertoner, der endvidere underbygger den truende stemning, som Ditmar føler. Hr.
Lindberg rejser sig fra sin plads og går langsomt forbi grev Ditmar, der stivner.
Lindberg afbryder det lille frokostselskab for at spørge, om han ikke har truffet
Ditmar før. Da Ditmar påstår ikke at mindes dette, skifter kameravinklen fra en total
til et nærbillede af Lindberg, der spørger, om det er på homobaren Intime, han har
truffet Ditmar. Der klippes til et nærbillede af Ditmar, der udtrykker et vredt »Absolut
ikke« og Amanda, der nysgerrigt flytter øjnene fra den ene mand til den anden. Der
klippes tilbage til Lindberg, der straks ændrer sit kropssprog fra fast og maskulint til
mere flamboyant og feminint, hvor han stemmer på s’erne, da han siger »Så må I have
mig undskyldt«. Herved bliver homoseksualiteten skildret som en kontrast til
maskuliniteten.
Amanda spørger ind til Intime, men Ditmar svarer blot med: »Det sted kunne
jeg aldrig finde på at sætte mine ben, frøken Madsen«. På den måde forbliver det
homoseksuelle uudtalt – som noget der er så slemt og tabubelagt, at mændene ikke
kan sætte ord på det. Ikke desto mindre er dette en del af grev Ditmars identitet og
fortid, hvor seeren får indblik i hans desperation efter at undertrykke denne.
Det homoseksuelle skildres som en trussel imod den sociale status såvel som
opnåelsen af heteroseksuelle lykkeobjekter – i dette tilfælde ægteskabet med Amanda
og karrieren med svigerfaren. Derfor bliver også det efterfølgende mord på Hr.
Lindberg et billede på Ditmars indre mord på sin egen homoseksuelle selvforståelse,
hvor Hr. Lindberg med sin truende, uhøflige og anmassende adfærd symboliserer
homoseksualiteten. Igennem mordet vælger grev Ditmar det heteroseksuelle liv med
grossererfamilien og lader sin homoseksuelle fortid være fortid. Således tvinger han
sin selvforståelse mod heteroseksualiteten, der er den eneste måde, han kan opnå
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lykke – i hvert fald ifølge sin egen overbevisning. Denne status trues dog flere gange i
løbet af serien, hvilket understreger dennes skrøbelige form.
Ligesom ved grev Ditmar, skildres homoseksualiteten også som en trussel for
Troels i Borgen. Han begår derfor netop selvmord ved afsløringen af hans
heteroseksuelle skalkeskjul, der forhindrer ham i at opretholde sin status og livsstil.
På den måde bliver det heteroseksuelle og –normative liv til en betingelse for at være
lykkelig og kunne leve. Det samme mønster ses hos den allerede på forhånd døde Carl
(Arvingerne), hvor AIDS-virussen er et konkret billede på hans fremmedgørelse fra
samfundet. Da han ydermere benægtes at tilbringe den sidste tid med sin mandlige
partner, vælger han forløsningen gennem selvmordet. Det fremstilles derved som om,
at lykken, i disse tilfælde, kun kan opnås gennem eskapisme fra virkeligheden i kraft
af selvmord (Petersen, 2015, p. 239).
5.3.3 Genre og tematik
Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem karaktererne af denne typificering og
seriernes genrer. Den Døde/Lidende optræder i alle de dramagenrer, der er
repræsenteret i afhandlingens empiri. Den Døde/Lidende kan dog siges, at læne sig op
ad de melodramatiske tematikker i fortællingerne.
5.3.3.1 Ensomhed og fremmedgørelse
En af de gennemgående temaer ved Den Døde/Lidende er ensomhed og ensomheden
som et symptom på at være ’uden for’ fællesskabet og samfundet. Som beskrevet i
forrige afsnit er karakterne, der udgør denne typificerings største ønske at finde deres
plads inden for fællesskabet. Ulla og Annette ses for eksempel helt isoleret fra
omverdenen i sjette episode af Sommer, hvor de sidder alene hjemme og ser Den
Kongelige Livgardes nytårsmarch i fjernsynet fra sengen nytårsaften. Her ytrer Ulla et
ønske om at bryde med denne trivialitet og udtrykker på samme tid, at det er et
sædvanligt scenarie for de to kvinder gennem sætningen: »Vi trænger til at komme
lidt ud« (s01e06). Ulla ender med at tage alene til nytårsfesten, hvor folk morer sig
omkring hende, men hun selv må give op og tage hjem til Annette inden midnat.
Ullas ensomme isolation skildres fra det sociale og hektiske liv omkring hende, samt
hendes længsel efter at være en del af det.
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Den Døde/Lidende bliver således skildret som enspændere, der har problemer med at
finde netop deres plads i fællesskabet, da de skiller sig ud fra de øvrige karakterer i
kraft af deres seksuelle orientering.
Karakterernes homoseksualitet har dog ikke nødvendigvis noget at gøre med
disses fremmedgørelse fra det øvrige karaktergalleri, men denne illustrerer deres
endeløse kamp for at passe ind i et samfund, hvor de skiller sig ud fra normen. På den
måde bliver homoseksualiteten en håndgribeliggørelse af karakterernes ’andethed’
ligesom homoseksualiteten på samme måde bliver skildret som noget ’andet’.
Ensomheden er således en præmis for Den Døde/Lidende som et resultat af
karakterernes homoseksualitet, ligesom homoseksualiteten bliver et billede på
karakterernes fremmedgørelse over for den heteroseksuelle lykke.
5.3.3.2 Ulykkelighed
Den Døde/Lidende bevæger sig således mod heteroseksualitet i sin kamp for at passe
ind i fællesskabet og derved opnå lykke. Modsat de LGBT-repræsentationer, der
udgør Den Genkendelige Homo samt Den Lesbiske Strisser, forhindres Den
Døde/Lidende i at opnå de heteronormative lykkeobjekter som eksempelvis ægteskab,
kernefamilie, børn med videre (Lodahl, 2015). Karaktererne i denne typificering er
derfor karakteriseret ved en grundlæggende ulykkelighed, som bliver et
gennemgående tema i repræsentationerne.
Således er hver eneste karakter i denne typificering kendetegnet ved en
grundlæggende ulykkelighed, der ofte sammenkædes med en række mere eller mindre
uheldige hændelser forbundet med deres seksualitet. Der er forskellige årsager til
denne ulykkelighed, der både er et resultat af ensomhed og sygdom, men også en
følelse af skam, der er dybt forankret i den homoseksuelle selvforståelse – eller
fornægtelse af samme. Dette ses især ved de mandlige karakterer, der forsøger at
undertrykke deres homoseksuelle identitet for at kunne leve op til de heteroseksuelle
normer.
Petersen (2015) understreger i sin afhandling, hvordan den mandlige
homoseksualitet mere eksplicit har været konfigureret i relation til død og lidelse,
hvorimod den kvindelige homoseksualitet konfigureres som ikke-eksisterende og
derigennem også forbindes med døden (p. 18). Denne pointe ses eksemplificeret med
Den Døde/Lidende, hvor der netop hersker en større tilbøjelighed til at skildre den
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lesbiske som ikke-eksisterende og usynlig, hvorimod der lægges større samt mere
eksplicit vægt på fortællingen af den mandlige homoseksualitets lidelser.
5.3.3.3 Død og skam
Man kan ikke komme uden om døden som en central tematik tilknyttet Den
Døde/Lidende, da alle karaktererne lægger sig op ad netop denne. Døden optræder i
form af sygdom, men også i forbindelse med (selv)mord.
Annettes kræftdiagnose i Sommer optræder som en dødstrussel over parret, og
prikken over i’et i deres ulykkelighed. På den måde skildres parrets historie som en
tragedie præget af uheld. Som reaktion på sygdommen beslutter parret sig for at gifte
sig (s01e09) og benytter derved ægteskabet som heteronormativt lykkeobjekt til at
lindre tragedien og igen søge mod lykken (Petersen, 2015, p. 279). Om Annette
overlever sygdommen vides ikke, da parret skrives ud af serien.
Skam må også siges at spille en stor rolle i forbindelse med Den Døde/Lidende
og dennes forhold til døden. Troels (Borgen) skammer sig, Ditmar (Badehotellet)
skammer sig og Carl (Arvingerne) skammer sig. Skammen er ikke blot et produkt af
udefrakommende homofobi, men kommer også inde fra karaktererne selv. Det ses
blandt, andet da Troels’ kollega i telefonen meddeler, at hun vil hjælpe ham og stå
bag ham efter afsløringerne, men han alligevel vælger døden (s02e4). Et lignende
scenarie udspiller sig, da Ditmars kone Amanda opmuntrer ham til at udleve sine
homoseksuelle lyster og endda tilbyder ham et heteroseksuelt dække, men han
alligevel benægter og fortsætter sit undertrykte liv. Altså er skammen en del af
karakterernes homoseksuelle identitet, og skammen får dem ligeledes til at
undertrykke denne identitet.
Homoseksualiteten kommer dog altid op til overfladen og driver karaktererne
til enten at acceptere den eller til at slå ihjel: Ditmar slår afpresseren Hr. Lindberg
ihjel, mens Troels og Carl slår sig selv ihjel. Derved bliver døden en forløsning, da
karaktererne ellers skal leve et liv som udstødt fra fællesskabet. Døden bliver den
eneste udvej for at undslippe det ulykkelige liv.
Dette aspekt er ydermere interessant i forhold til repræsentationen af PoulTeddy i Charlot og Charlotte. Skønt Poul-Teddy i seriens begyndelse fremtræder
heteronormativt, falder dette mere og mere fra hinanden i takt med, at han bevæger
sig mod forskellige psykopatiske handlinger. Til slut fremstår han som den
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heteronormative ordens komplette modsætning, og der er derfor ingen anden udvej
end døden.
5.3.4 Narrativ funktion
Den Døde/Lidende er, ligesom de to andre typificeringer, med til at synliggøre
karaktertræk ved seriernes heteroseksuelle hovedkarakterer. De skildrer således i
særdeleshed rumligheden (eller mangel på samme) hos de øvrige karakterer samt i
samfundet. I Broen III er Helles karakter med til at skildre den »[…] dynamiske
modsætning mellem svenskeren som den inkarnerede regelrethed og danskeren som
den ligefremme regelbøjer« (Nikolajsen, 2015) ved at introducerer køns- og
seksualitetsdebatterende emner i en samfundspolitisk kontekst.
Da Birgitte meddeler sin opbakning til Troels i Borgen, efter han fortæller om
den homoseksuelle afsløring, skildres hun som tolerant og medmenneskelig. Modsat
er grosserer Madsens forfærdede reaktion på Hr. Lindbergs homoseksualitet i
Badehotellet med til at opbygge en antipati med Madsen.
Hermed bliver Den Døde/Lidendes tragedie og seerens medlidenhed med
denne til en betingelse for, at det heteroseksuelle liv kan videreudvikles og gives en
form for medmenneskelig dybde, der øger identifikationspotentialet. Således står Den
Døde/Lidende hovedsageligt i skyggen af seriernes heteroseksuelle karakterer, hvor
karaktererne fra denne typificering må ofre, for at de øvrige karakterer kan få.
Endvidere kommer Den Døde/Lidende også til at fungere som en katalysator
for narrative vendepunkter i kraft af de problemstillinger og tragedier, der følger disse
homoseksuelle karakterer: Annettes (Sommer) for sent opdagede kræftknude fungerer
som et vendepunkt for familien Sommer, der herigennem bliver konfronteret med
alvorligheden ved den lægepraktiserende fars demens. Troels’ (Borgen) selvmord får
den politiske og journalistiske scene til at stille spørgsmål ved branchens metoder, og
den unge journalist Katrine til at skifte arbejdsplads, hvilket bliver et af seriens større
vendepunkter. Ditmars (Badehotellet) mord på Hr. Lindberg er en direkte
følgevirkning af hans homoseksualitet og en katalysator for det efterfølgende
handlingsforløb, hvor grosserer Madsen beskylder den forkerte for mordet.
Den Døde/Lidende har en vigtig funktion i fortællingen som en form for
narrativ game changer, der vender op og ned på de øvrige karakterers indbyrdes
relationer, og derved driver fortællingen fremad. Som Mads Lodahl skriver i artiklen
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Den homoseksuelle er altid død på forhånd: »Det homoseksuelle liv må dø, for at det
rigtige liv kunne gå videre« (Lodahl, 2015).
Dette ses ydermere helt konkret, da Poul-Teddy i Charlot og Charlotte bliver
dræbt af mejetærskeren, og Charlot og Charlotte derved undslipper døden og kan leve
videre. Poul-Teddy udtaler selv tidligere i samme episode, at »Døden er
underholdende« (s01e03, 07:45), hvilket refererer til hans rolle, som katalysator for
underholdning i form af død – den død, han spreder omkring sig samt hans egen. Det
samme kan man sige om typificeringens øvrige deltagere, hvor det kan diskuteres, om
ikke Den Døde/Lidendes største funktion i virkeligheden er at levere død og tragedie
som et underholdende aspekt til narrativet?
En anden funktion, der kan tilskrives Helle (Broen III) og Carl (Arvingerne) er
rollen som allerede død – en slags narrativ genfærd. Karaktererne optræder aldrig
fysisk i fortællingen, men spiller en større rolle for den narrative udvikling. Carl
tildeles eksempelvis en væsentlig rolle gennem sønnen Frederik, der hjemsøges af
ham gennem sin egen identitetsforståelse. Ved rygtet om sin fars homoseksualitet
tvinges Frederik til at konfrontere fortiden. Denne konfrontation vækker et større
traume i Frederik, der får hele hans egen maskuline selvforståelse til at splintre.
Carl begynder for alvor at spøge i kulissen under retssagen, da Signes far i
desperation spreder et rygte om, at Carl var homoseksuel og kun kom hjem fra San
Francisco, fordi han var dødssyg af AIDS. Signes far lægger tryk på ordet ’bøsse’
mens hans blik i samme sekund bevæger sig fra Signe til de øvrige karakterer. Der
klippes fra et nærbillede af ham til de andre tre karakterer, der chokerede lytter med.
Derefter bevæger det håndholdte kamera sig ind i mellem dem og skifter dybdefokus
til Frederik, der står uvidende for enden af gangen.
På den måde har scenen til formål at synliggøre revnerne i Frederiks
tilsyneladende perfekte ydre. ’Bøsse’ og ’AIDS’ bruges herved som mystificerede
skældsord, der ændrer Carls rolle fra patriark og martyr til svans og forræder
(Danbolt, 2014). Derved fremstilles Frederik som naiv ved ikke at kende til denne
side af sin far, men i stedet forgude ham på falske præmisser og have hans
heteroseksualitet som midtpunktet i sin egen selvforståelse. Karaktererne præsenteres
således her for Frederiks akilleshæl i form af Carls homoseksualitet og Frederiks
uvidenhed.
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Carls genfærd bliver for alvor sluppet løs, da Signe røber hans seksualitet over for
familiemedlemmerne under et skænderi med Frederik i retssagen (s01e07). Frederik
kigger rundt på sine søskende, hvilket skildres via en over-the-shoulder indstilling og
lydbilledet, der før blot bestod af reallyd, erstattes nu af en stigende parafraserende
underlægningsmusik. Der klippes fra Frederik, der går rundt om sig selv på gulvet, til
omgivelserne omkring ham og de øvrige karakterer i rummet, der betragter ham med
medlidende blikke. Underlægningsmusikken består af lyse, monotone toner, der stiger
i takt med Frederiks fortvivlelse. Kameraet bliver tæt på Frederik i form af
nærbillederne, der skildrer hans indre panikfølelse. Derefter klippes der til en totalindstilling af rummet. Her ses Frederik stående alene i den venstre del af billedet,
hvorimod de resterende fire karakterer fylder højre side af billedet. Gardinet i
baggrunden skaber en linje imellem de to parter, som symboliserer den
følelsesmæssige separation, der er mellem dem. På denne måde røber denne
kameraindstilling, hvordan Frederik er den eneste i familien, der ikke kendte til
sandheden om sin egen far, og herigennem hans følelse af ydmygelse ved den
erkendelse.

Still 8 - Arvingerne s01e08 50:43. Frederiks verden ramler ved nyheden om farens homoseksualitet

Frederik flygter fra retssalen, og det står klart, at det i virkeligheden er Carls spøgelse
han flygter fra. Et spøgelse, der er så indlejret i Frederiks egen maskuline
selvforståelse, at han senere må kæmpe med at genopbygge netop denne uden sin fars
patriarkalske billede at spejle sig i. Således flygter han også fra sig selv, hvilket er
begyndelsen på Frederiks identitet- og ikke mindst maskulinitetskrise.
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Still 9 - Arvingerne s01e08 51:25. Frederik flygter fra retssalen og sig selv.

Homoseksualiteten portrætteres derved som en direkte trussel mod den
heteroseksuelle maskulinitet og identitet. I slutningen af episoden vender Frederik
tilbage til sit barndomshjem og den lade, hvor faren begik selvmord, for at
konfrontere fortiden og se sin fars genfærd i øjnene.
På den måde illustrerer denne sekvens ikke blot et vendepunkt for Frederik,
men Carls karakter ændrer således hele seriens handlingsforløb, skønt han aldrig
optræder fysisk i denne.
Det samme gør sig gældende i Broen III, hvor sæsonen starter med at
kønsforskeren Helle Anker findes myrdet. Således skildres hun udelukkende gennem
beretninger om hendes fortid og væsen, hvor især hendes forhold til sin
traumatiserede søn Morten spiller en vigtig rolle, og hun inddrages derfor løbende i
serien – også som et slags genfærd.
Selvom andre karakterer, der udgør Den Døde/Lidende og må lade livet i løbet
af fortællingernes forløb, ikke er døde allerede inden seriernes nutid, indtager de
samme rolle, som et spøgende genfærd fra fortiden. Død og ulykke knyttes således
uløseligt til det homoseksuelle, hvor karaktererne, der udgør denne typificering, fejler
i at opnå den heteronormative lykke, hvilket fordømmer dem med uheld, sygdom, død
eller mord.
5.3.5 Delkonklusion
Den Døde/Lidende er karakteriseret ved en udpræget seriøsitet og alvor, som afspejles
både i dennes udseende samt opførsel. Karakterens primære funktion er at give en
indsigt i de øvrige karakterers indre følelsesunivers og endvidere fremhæve visse
karaktertræk ved disse. På den måde tjener Den Døde/Lidendes handlingsforløb at
styrke seriens heteroseksuelle hovedkarakterers handlingsforløb ved at skabe
moralske vendepunkter i fortællingen.
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Den Døde/Lidende er en karakter, der ubrydeligt kædes sammen med død og/eller
lidelse som en direkte følgevirkning af dennes homoseksualitet eller ved en række
uheldige omstændigheder, og der er derfor tale om en stereotypisk fremstilling af
homoseksualiteten.
På den måde fremstilles det homoseksuelle liv i den empiri, der udgør
baggrunden for denne typificering, som et umuligt liv. Det homoseksuelle fordømmes
enten af samfundet, ignoreres helt eller resulterer i en dyb indre skam.
Skønt de fremhævede mønstre i repræsentationerne inden for denne
typificering påpeger en stereotypisk og klichéfyldt fremstilling af det ulykkelige
homoseksuelle liv, er det dog mere komplekst end som så. De skildrer også
homoseksuelle problemstillinger som eksempelvis homofobi og fremmedgørelse, og
deres sygdom, uheld eller død får store narrative konsekvenser, hvor karaktererne
indtager positionen som narrativ game changer. Den Døde/Lidende rummer derfor en
stor narrativ kraft, men fremstilles først og fremmes som en trussel mod den
heteroseksuelle, maskuline selvforståelse.
Denne typificering udgøres af et tydeligt mønster i karakterernes udseende og
opførsel, tematik, stilistisk fremstilling samt deres narrative funktion, hvilket jeg har
påvist i det forrige. Derfor vurderer jeg, at typificeringen Den Døde/Lidende kan siges
at holde stik. Det kan dog diskuteres, hvorvidt typificeringen rummer karakteren
Poul-Teddy (Charlot og Charlotte), da han ikke stræber efter den heteronormative
inklusion – tværtimod. Repræsentationen af Poul-Teddy er dog et godt eksempel på,
hvordan repræsentationerne i afhandlingens empiri er bygget op omkring en binær og
heteronormativ forståelse af køn og seksualitet, hvor afvigelser af dette har alvorlige
konsekvenser for karaktererne, der, som Lodahl understregede ovenfor, må lade livet,
for at de heteroseksuelle ciskønnede karakterer kan leve videre.
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6. Sammenfatning og diskussion af LGBT-repræsentationen i
danske tv-dramaserier
Den foregående analyse havde til formål at undersøge, hvordan 20 LGBT-karakterer
fordelt på 11 danske dramaserier, vist på henholdsvis DR1 og TV2, repræsenteres ved
at afprøve tre konstruerede typificeringer. Disse typificeringer er dannet ud fra et
umiddelbart mønster på tværs af LGBT-repræsentationerne og med inspiration fra
specialeafhandlingens teoretiske udgangspunkt. Afhandlingens analyse har vist at, de
20 LGBT-repræsentationer kan grupperes inden for og derved konstituere de tre
typificeringer samt bekræfte dem.
Ved ikke at lade min analyse styre af en forud antaget tese, men i stedet lade
empirien og dennes LGBT-repræsentationer råde, har jeg opnået en rig og nuanceret
analyse. Denne analyse kan selvfølgelig ikke afspejle hele sandheden om
dramaseriernes LGBT-repræsentationer, ligesom mine typificeringer ikke rummer
hver eneste nuance i alle de repræsentationer af LGBT-personer i dramaserier, der er
derude. Det er derfor de overordnede tendenser, som analysen synliggjorde, der vil
danne udgangspunkt for min videre diskussion.
Her vil jeg ydermere diskutere, hvilket receptionspotentiale typificeringerne
skaber, om der er forskel på DR og TV2’s repræsentationer, repræsentationernes
potentielle betydning for LGBT-personers selvforståelse samt samfundets opfattelse
at LGBT-personer. I den forbindelse vil jeg understrege, at der her selvfølgelig blot er
tale om en potentiel effekt, der bunder i egne tanker ud fra afhandlingens teori og ikke
empirisk foretagende receptionsundersøgelser. Jeg vil starte med at gennemføre en
metodisk diskussion, hvor jeg vil sammenholde egne typificeringer med Dyers og
diskutere, om typificeringerne overhovedet giver mening i forbindelse med danske
dramaserier.

6.1 Afhandlingens typificeringer over for Dyers
Analysen af LGBT-repræsentationerne i danske dramaserier inden for de tre
typificeringer viste, at selvom der forekommer flere lighedstegn med de definerede
typer af homoseksuelle i angelsaksisk tradition, kan disse ikke favne LGBTrepræsentationerne i danske dramaserier.
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Skønt afhandlingens LGBT-repræsentationer blot udgjorde tre typificeringer, har
analysen vist, hvordan disse alligevel kan rumme repræsentationernes forskellige
træk. Typificeringerne giver derfor rum til en varierende og nuanceret repræsentation,
hvor karaktererne ikke tvinges under en stereotypisk reduktion.
Dyers beskrivelse af Sad Young Man deler flere træk med Den Genkendelige
Homo, hvor blandt andet de små feminiserede detaljer ved karakterernes udseende,
samt disses bløde hyper-emotionelle og reflekterende personligheder går igen ved
begge typificeringer. Dog viste repræsentationerne i Den Genkendelige Homo at
adskille sig væsentligt fra Dyers typer ved at tage stærk afstand til den homoseksuelle
subkultur og i stedet søge mod den heteronormativitetsbetingede inklusion. På samme
måde ligner Den Lesbiske Strisser Dyers Lesbian Feminism, men adskiller sig
markant ved, ligesom Den Genkendelige Homo, at opsøge samfundet på dets
heteronormative præmisser i stedet for at sætte spørgsmålstegn ved dette og dets
patriarkalske opbygning.
Derfor synes den største forskel mellem afhandlingens typificeringer og Dyers
at være i karakterernes (homo)politiske træk. Her synes målet for de danske
repræsentationer i højre grad at være assimilationspolitisk, hvorimod Dyers og de
angelsaksiske typer i højere grad synes at udfordre de gængse køns- og
seksualitetsnormer.
De repræsentationer, der konstituerer Den Genkendelige Homo samt Den
Lesbiske Strisser er eksempler på en vellykket adaption, hvor karaktererne opsøger
heteroseksuelle lykkeobjekter. Hermed bevæger de sig mod et liv i inklusion
karakteriseret ved opnåelsen af en selvsikker homoseksuel selvforståelse. Skønt
homoseksualiteten er LGBT-karakterernes narrative omdrejningspunkt og
eksistensgrundlag, påpegede analysen af typificeringerne også forskellige nuancer i
fremstillingerne. Her optages spørgsmål om maskulinitet, femininitet og
selvforståelse i forbindelse med en gennemgående identitetssøgen, og karaktererne
fremstilles som reflekterende og indsigtsfulde individer.
Hvis karaktererne derimod mislykkes i at adaptere heteronormativitet
eksluderes og fremmedgøres de fra samfundet, hvilket de repræsentationer, der udgør
Den Døde/Lidende, er eksempler på. Her er der tale om mere stereotypiske
fremstillinger, hvor det homoseksuelle enten fordømmes af samfundet eller LGBTkaraktererne selv. Det homoseksuelle liv forbindes således med det ulykkelige liv
uden for fællesskabet, hvilket enten direkte eller indirekte fører til sygdom og/eller
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død. Det er derved en mere klichéfyldt fremstilling, der konstituerer Den
Døde/Lidende som typificering. Det er således også et repræsentationsmønster, der
skiller sig markant ud fra de to andre.
De tre typificeringer fortæller om mere nuancerede repræsentationer af de
homoseksuelle karakterer, hvis narrative funktion ikke blot består i at optræde som en
karikeret stereotype, men i stedet rummer flere egenskaber. Skønt seksualiteten er i
fokus, er denne ikke repræsentationernes eneste funktion, ligesom disse tildeles
flerdimensionelle egenskaber. Typificeringerne adskiller sig dermed fra de allerede
definerede filmstereotyper behandlet i afhandlingens teori.
Der er dog stadig tale om LGBT-repræsentationer, der optræder i mindre
biroller i de danske dramaserier i modsætning til de amerikanske, der er karakteriseret
ved et repræsentationsmæssigt nybrud, hvor flere og flere LGBT-karakterer indtager
narrativt komplekse hovedroller. Ligesom der også hersker flere eksempler på
transrepræsentationer i disse (Kristiansen, 2014).
I den sammenhæng er det endvidere interessant, at alle LGBTrepræsentationerne i danske dramaserier vist på DR1 og TV2 efter monopolbruddet
kan inddeles efter blot tre forskellige typificeringer.
6.1.1 In-betweenism
Skønt LGBT-repræsentationerne i empiriens tv-serier ikke kan betegnes under Dyers
beskrivelse af hverken Dyke eller Queen, fremhæver analysen alligevel elementer af
in-betweenism i afhandlingens tre typificeringer, hvor der er tale om en feminisering
af de homoseksuelle mænd og en maskulinisering af kvinderne.
Der er dog den væsentlige forskel, at Dyers in-betweenism i særdeleshed
omhandler karakterers ydre træk og fremtoning, hvor der i stedet er tale om de indre
karaktertræk i afhandlingens typificeringer. Således tyder det på, at skaberne af
serierne i afhandlingens empiri bevidst har forsøgt at bryde ovennævnte stereotypiske
fremstillinger af homoseksuelle, og i stedet forsøgt at lægge vægt på, hvordan LGBTkaraktererne assimilerer de heteroseksuelle. Det kan dog diskuteres, om den politiske
opfattelse af det homoseksuelle som en form for køns-tilbageførelse ikke også er til
stede i den danske kontekst, da repræsentationerne især benytter sig af disse inbetween koder og tekstuelle hints i fremstillingen af karakterernes seksualitet: »[…]
childlessness, loneliness, a man’s interest in arts or domestic crafts, a woman’s in
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merchanics or sports may be used, each implying a scenario of gay life« (Dyer, 1993,
p. 22). På den måde bruges disse homoseksuelle koder til at synliggøre grænsen
mellem heteroseksuel og homoseksuel, som ellers ikke kan ses. Derved også hvad,
der kan betragtes som normalt og hvad, der er noget ’andet’ (Dyer, 1993, p 16).
Så skønt der forekommer fællestræk i Dyers fire typer og mine tre, var der
altså behov for at udvide den allerede eksisterende diskurs om LGBTrepræsentationer for at kunne påpege de nationalspecifikke tendenser, der er at finde i
afhandlingens empiri og derved sige noget kvalitativt om LGBT-repræsentationer i
danske dramaserier.
6.1.2 Typificeringernes potentiale
Typificeringerne fortæller naturligvis ikke alt om LGBT-karakterer i danske
dramaserier. De optræder derimod som et redskab til at identificere en række
tendenser og mønstre i repræsentationen af disse, samt undersøge og forstå disse
tendenser. Dermed er typificeringerne ikke uforanderlige, men kan udfordres af
kommende LGBT-repræsentationer.
Faren ved typificeringerne er, at de nemt kan anskues som generaliserende
overfor LGBT-repræsentation og således overskygge de enkelte LGBT-karakterers
særegen. Her viste analysen dog, at typificeringerne kan rumme empiriens
repræsentationers forskelligartede udtryk. På den måde har typificeringerne vist sig at
hjælpe med at danne overblik over et ellers komplekst emnefelt, der rummer flere
forskellige nuancer og karaktertræk på trods af ellers tydelige fælles mønstre.

6.2 DR versus TV2
Specialeafhandlingens analyse tydeliggjorde to overordnede mønstre i
repræsentationen af LGBT-karakterer; disse assimilerer enten succesfuldt det
heteronormative og inkluderes i fællesskabet, eller lider en tragisk og ulykkelig
skæbne.
Ud fra fordelingen af repræsentationerne tegner der sig endvidere et mønster
over de to tv-stationers LGBT-repræsentation. I Den Genkendelige Homo er blot én af
de repræsenterede karakterer fra en DR-produceret dramaserie: Nemlig karakteren
Andy (Sommer), hvis birolle har en meget begrænset narrativ udfoldelse. Det samme
gør sig gældende i typificeringen Den Lesbiske Strisser, hvor DR blot bidrager med
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karakteren Natascha (Mord Uden Grænser). Ser man derimod på repræsentationerne,
der konstituerer Den Døde/Lidende stammer ni af de elleve karakterer fra serier
produceret af DR, hvorimod blot to af repræsentationen er at finde i serier produceret
af TV2. Således hersker der altså en større tendens til at fremstille de homoseksuelle
karakterer i forbindelse med død og lidelse på DR end på TV2, hvor der i stedet
fokuseres på den lykkelige homohistorie. LGBT-repræsentationerne har på TV2 ikke
kun større overlevelseschancer, men bevæger sig også længere mod lykken, end DR’s
karakterer.
Netop TV2’s brud på den homoseksuelle dødskliché har medvirket til at
kanalen i 2015 modtog en Æres-Bent for portrætteringerne af teenagesønnen Jeppe i
Rita, politibetjenten Bendtsen i Dicte samt grev Ditmar i Badehotellet. Prisen blev
overrakt med følgende begrundelse fra stifteren af prisen, Mette Schramm: »TV2 har
de seneste år vist sig som den førende tv-kanal, når det gælder tidssvarende
skildringer af LGBT’er i tv-dramatik« (Mix Copenhagen, 2015).
En af grundende til DR’s mere stigmatiserende skildringer af LGBTkarakterer kan være kanalens lange og fasttømrede dramatradition som Danmarks
nationale public service-selskab. I denne forbindelse nævner DR’s fiktionschef Nadia
Kløvedal Reich i et interview med tidsskriftet 16:9, at DR’s dramaserier skal kunne
fastholde det brede perspektiv og levere høje seertal ved at samle danskerne. DR kan
derfor ikke tage samme chancer som eksempelvis de nicheprægede tv-serier i
Amerika hvad angår leg med genre, tematik og stil. Grunden til dette er, at DR ikke
ville kunne mønstre de høje seertal, som kanalens dramaserier ellers har tradition for
at hive hjem. Hun fremhæver her en balancegang, hvor der eksperimenteres og tages
chancer i en sådan grad, at danskerne stadig kan fascineres af og identificere sig med
det, de ser (Nielsen, 2012). På den måde prioriteres repræsentationer som hele
familien Danmark kan relatere til højere end minoritetsfortællingerne, der ifølge
Reich i højere grad henvender sig til et nichepublikum.
I kontrast til dette udtaler Reich endvidere, at dramaafdelingen er meget
bevidste om, at fortællingerne skal indeholde ’den dobbelte historie’ – et overordnet
plot med etiske og/eller sociale konnotationer samt flere identifikationslag i
dramaserierne (Nielsen, 2012). Dette stemmer overens med LGBTrepræsentationerne i DR’s dramaserier, der netop bidrager med et ekstra fortællingssamt identifikationslag uden at dette lag bliver for dominerende og nichepræget.
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Selvom DR løftede fanen på tv-dramaområdet og etablerede den succesfulde danske
dramatradition, har også TV2 i de seneste år, meldt sig ind i kampen med større
dramasatsninger – heriblandt de Bent-award vindende. Tv-stationen fordoblede i 2015
sit fiktionsbudget11, hvilket indikerer at det er en satsning, som de vil fortsætte med at
tage (Bech-Danielsen, 2015).
Ud fra TV2’s delvise reklamefinansiering12 kan der argumenteres for, at tvstationen i højere grad er har et større økonomisk incitament for at nå bredt ud i den
danske befolkning med deres tv-serier end DR. Det forekommer derfor paradoksalt, at
der på TV2 er flere positive LGBT-fortællinger, der endvidere også rummer større
narrativ udfoldelse end på DR, der grundet sin totale public service-status netop burde
have til opgave at skildre samfundets forskellighed, men forfalder til dødsklichén.
Forklaringen på dette skal sandsynligvis findes flere forskellige steder – ikke
mindst blandt sammensætningen af serieskaberne på de forskellige stationer. Den
mest nærliggende forklaring kan dog tænkes netop at ligge i DR’s fasttømrede
dramatradition, der har rødder langt dybere end monopolbruddet. DR har med sine
anmelderroste krimiserier opnået massiv national og ikke mindst international succes.
Når deres serieopskrift virker – hvorfor så ændre den?
TV2 er derimod en væsentlig yngre spiller på markedet, og kanalen skal derfor
ikke leve op til samme tradition. Dette ses med oprettelsen af streamingplatformen
TV2 Play, satsningen på egenproducerede tv-drama samt samarbejdet med den
amerikanske streamingservice Netflix. Her bevæger stationen sig i en mindre
traditionel retning, hvor der forekommer mere plads til at eksperimentere – inden for
de heteronormative rammer.
Skønt LGBT-karaktererne i dramaserier vist på TV2 har større narrative
plotlinjer, optræder disse dog også blot i biroller, hvor deres hovedformål er at
understøtte de heteroseksuelle hovedkarakterer og dennes plotlinje.
6.2.1 Et uudforsket seerpotentiale?
Med afsæt i ovenstående diskussion bliver det interessant at spørge, om der i
virkeligheden hersker et uudforsket seerpotentiale i en større dramaturgisk satsning på
LGBT-repræsentationer?

11
12

Fra 2014
Hovedparten af empiriens tv-serier er påbegyndt inden TV2 blev betalingskanal
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Dette spørgsmål er selvfølgelig en kompliceret størrelse, når nu ingen af
dramaserierne i afhandlingens empiri har LGBT-repræsentationer i hovedrollerne
eller som central tematik, og der derfor ikke er noget eksempel at gå ud fra. Kigger
man derimod mod USA, er det svært at ignorere bølgen af nye kvalitets-tv-serier med
central LGBT-tematik og LGBT-karakterer i hovedrollerne, der blandt andet består af
store internationale seriesucceser som Game of Thrones (HBO, 2011), Orange is the
New Black (Netflix, 2013) samt Transparent (Amazon, 2014). De to sidstnævnte har
endda transpersoner i hovedrollerne. Hvis man bladrer lidt længere tilbage, kan der
desuden nævnes Showtime-serierne Queer as folk (2000) og The L-Word (2004), der
skildrer den amerikanske LGBT-subkultur.
Denne udvikling mod mere LGBT-repræsentation skyldes i høj grad kabel
tv’ets samt streamingtjenesternes indtog, der løfter rammerne for, hvad
manuskriptforfatterne til disse amerikanske tv-serier kan behandle (Højer, 2011, p.
20f). Køns – og medieforsker Vibeke Pedersen omtaler de amerikanske tv-seriers
satsning på seksuelle minoriteter som et udtryk for, at der er sket en
samfundsændring, hvor LGBT-personer bliver mere bredt accepteret. Hun kalder
endvidere tendensen for et ’hot emne’ i en international sammenhæng (Kristiansen,
2014).
Seriernes brede succes er dermed udtryk for, at LGBT-karaktererne ikke kun
fordrer til et nichepræget LGBT-publikum, men at disse karakterer også har et
væsentligt engagementspotentiale hos mainstream seeren. Tidligere programchef på
TV2 Keld Reinicke mener dog ikke, at de danske dramaserier endnu er klar til at
springe væk fra den klassiske skandinaviske krimi-model, og i stedet satse mere på
seksuelle minoriteter: »Her er vi meget mainstream i forhold til de amerikanske tvserier. Vi er meget mere traditionelle og tør ikke så meget som amerikanerne« (Keld i
Kristiansen, 2014). Det væsentlige i dette citat er ordet ’tør’, da forklaringen på den
begrænsede LGBT-repræsentation måske netop bunder i en frygt for at producere tvserier med centrale tematikker, der ikke har været afprøvet på de danske seere før.
Som Petersen i øvrigt påpeger, mærker man kun en norm som et problem, når
man står uden for denne norm. Er man derimod en del af normen, er det derfor
vanskeligt, at være bevist om sin egen reproducerende og ekskluderende rolle
(Breinegaard, 2013). I denne sammenhæng nævner DR’s dramachef Piv Bernth i et
interview med Politiken: »Vi har ikke fået tilbudt historier, hvor homoseksualitet har
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været en del af fortællingen« (Yde, 2015a). Det forekommer derfor tænkeligt, at DR’s
manuskriptforfattere ikke selv er optaget af LGBT-problematikker, og derfor ikke
behandler sådanne i deres fortællinger.
Fiktionschef på TV2 Katrine Vogelsang fremhæver her, at netop
manuskriptforfatterne på TV2 i de sidste år, har været optaget af at skildre store
menneskelige dilemmaer, hvilket resulterer i, at homoseksualitet bliver repræsenteret
på en bestemt måde. DR har derimod haft en strategi med skildringer af forskellige
samfundslag i centrum, hvilket potentielt fordrer til de mere problemfyldte
fortællinger om homoseksualitet (Yde, 2015a).
Derudover mener manuskriptforfatter Jenny Lund Madsen, at der også kan
være tale om en berøringsangst over for LGBT-fremstillingen, hvor der er fare for at
være stereotypisk i sin repræsentation (Von Sperling, 2013). Derfor lægger
producenterne sig op af allerede afprøvede modeller, som de ved kan høste store
seertal og anerkendelse uden at træde nogen over tæerne – og hvor LGBTkaraktererne må nøjes med mindre biroller. Dette kan desuden være med til at
forklare, hvorfor alle repræsentationerne assimilerer heteronormativitet.

6.3 Den heteronormative genkendelse
Analysen af de tre typificeringer viste, at LGBT-karakterer i danske dramaserier
udelukkende er opbygget efter assimilationsstrategien. På den måde bevæger LGBTrepræsentationerne sig stadig inden for, hvad Skak og Bjørn (2002) betegner som den
homoseksuelle bevægelses første fase, hvor målet er at vise, at homoseksuelle er
ligesom heteroseksuelle (p.45). I forbindelse med overrækningen af fornævnte Bentpris udtalte Katrine Vogelsang at TV2 med de omtalte serier er lykkedes med at
fremstille homoseksuelle karakterer uden klichéerne (TV2, 2015). Spørgsmålet bliver
så, om fiktionsafdelingen i virkeligheden anstrenger sig så meget for at undgå at
fremstille LGBT-karaktererne stereotypisk, at de i stedet blot fokuserer på den
genkendelige, heteronormative homoseksuelle i stedet for at afspejle
mangfoldigheden i denne minoritetsgruppe?
Petersen (2015) kritiserer i denne sammenhæng strategien for at eksludere de
kønsidentiteter såvel som seksuelle identiteter, der ikke passer ind under denne faste
ramme, men har en mere flydende og foranderlig form (p. 77). På den måde kan
assimilationsstrategien være med til at reproducere heteronormativitet og skabe et
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større skel mellem heteroseksualitet som det ’almindelige’ og homoseksualitet som
’det andet’ samt forme en opfattelse af, hvad der den ’rigtige’ måde at være
homoseksuel på.
Der viste sig dog også at være en gennemgående tendens til at skildre de
mandlige homoseksuelle karakterer som mindre maskuline og mere feminine i deres
opførsel og karaktertræk end det heteroseksuelle karaktergalleri. Ligeledes er der en
række gennemgående indre maskuline karaktertræk ved de homoseksuelle kvindelige
repræsentationer. På den måde er der ikke tale om en fuldstændig adaption, men i
højere grad en adaption af måden, hvorpå identiteten fremføres i den sociale
sammenhæng samt karakterernes mål og drømme. Det behandles derved indirekte,
hvordan karaktererne skiller sig ud fra de heteroseksuelle karakterer med de indre
karaktertræk, men derimod assimilerer de heteroseksuelle ydre træk og overordnede
opførsel. Således er det de homoseksuelle repræsentationer, der aktivt tilpasser sig det
heteroseksuelle fællesskab (Petersen, 2015, p. 94).

6.4 Homonormativisme
Skak og Bjørn (2002) pointerer endvidere, hvordan brugen af homopolitiske strategier
i opbyggelsen af LGBT-repræsentationer på film og tv afspejler de politiske
bevægelser i samfundet (p. 40f). Som beskrevet i afhandlingens analyse giver alle
empiriens LGBT-repræsentationer, med undtagelse af skildringerne i Badehotellet
samt Arvingerne, der omhandler datidens samfund, et indtryk af et tolerant og
rummeligt Danmark, hvor homoseksualitet ikke har nogen yderligere betydning for
individets rettigheder eller accept. Petersen (2013) nævner ligeledes, hvordan en
overordnet accept af det homoseksuelle kædes sammen med vores forståelse af
danskhed, men også hvordan denne tager udgangspunkt i den hvide homoseksuelle
mand:
Diskursen om Danmark som homovenligt og fortællingen om
homofrigørelsen som en temporal bevægelse er så stærk, at det næsten er
umuligt at gøre en anden fortælling genkendelig. (Petersen i Breinegaard,
2013)

En af Petersens hovedpointer er derfor, hvordan accepten af den hvide homoseksuelle
mand, der passer under de heteronormative kønsroller, bliver et symbol for
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danskheden. Dette bliver til gengæld på bekostning af andre homoseksuelle
minoriteter som eksempelvis den ikke-hvide homoseksuelle, transpersoner eller sågar
de lesbiske, der har tradition for at være usynlige og ikke truende (Petersen, 2015, p.
98). Her nævner Petersen (2015), hvordan narrativet om det danske frisind i
forbindelse med homoseksualitet er »en del af den nationale fortælling, der
producerer danskhed og på samme tid producerer en Anden, som her er den
muslimske immigrant« (p. 88).
Dette må også siges at være et gennemgående træk i den danske tvrepræsentation af LGBT-karaktererne. Her fokuseres der netop på træk, som den
heteroseksuelle, ciskønnede kan genkende fra sig selv eller sine omgivelser og derved
relatere til. Således optræder der blot to karakterer, der kan betegnes som ikkehvide13, ligesom der ikke optræder LGBT-personer med handikap eller andre
dobbeltminoriteter. De homoseksuelle mænd får mere skærmtid, ligesom deres
historier også spiller en større dramaturgisk rolle end eksempelvis de lesbiske
repræsentationer (Bilag 1, ”Rollestørrelse”). Derudover synes alle karaktererne at
stamme fra samme økonomiske samfundslag – den danske middelklasse.
Petersen nævner endvidere, hvordan også repræsentationen af den ulykkelige
homoseksuelle er en identifikationspolitisk strategi for at gøre en gruppe genkendelig
og italesætte en række konkrete problematikker for denne. Her nævner han, hvordan
løsningen dog ofte findes ved en minoritetstolererende logik, hvor minoriteten skal
ind i majoriteten igennem eksempelvis ægteskab eller andre heteroseksuelle
lykkeobjekter (Breinegaard, 2013).
Petersen benytter begrebet homonormativitet, til at beskriver de
homoseksuelle politikker og praksisser, der ikke udfordrer de heteronormative
antagelser og institutioner, men i stedet tilpasser sig dem og derved ’normaliseres’.
Begrebet betegner de normative former, som homoseksualitet nu på mange områder
indgår i. Han nævner her, at homoseksualitet ikke længere kan betragtes som
heteroseksualitetens ’anden’, da homoseksuelle repræsentationer også tager
heteronormative former. Begrebet homonormativitet bør derfor ikke ses som
heteronormalitetens modsætning, men derimod en begrebsmæssig udvidelse
(Petersen, 2015, p. 98).

13

Beate i Broen II og Natalie i Broen III
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Ligesom i samfundet er det homonormativiteten, der dominerer fremstillingen af
LGBT-repræsentationerne i afhandlingens empiri, hvor det netop er længslen efter at
blive genkendt inden for normative paradigmer, der driver karaktererne. Hermed vil
jeg argumentere for, at repræsentationerne i de tre typificeringer i stedet for at
udfordre den heteronormative opdeling af ’homoseksuel’ og ’almindelig’ opførsel, er
med til at forstærke den. Analysen af i sær Den Genkendelige Homo samt Den
Lesbiske Strisser pegede ligeledes på, at typificeringerne nok snarere bør betragtes
som sociale typer end deciderede stereotypiske fremstillinger. Man kan derfor tale
om, at de to typificeringer er med til at synliggøre grænsen for normalen, hvor
repræsentationerne befinder sig inden for denne grænse (Dyer, 1993, p. 16f).
Her rummer repræsentationerne, hvad Hall (1997) betegner som en symbolsk
magt, hvor den homonormative fremstilling er medskyldig i andre former for
normative eksklusionsprocesser (p. 258). Der er dog en dobbelthed i denne skyld, da
denne også udtrykker et politisk krav om at blive anerkendt – endda som levende
(Petersen i Breinegaard, 2013).
Jeg vil derfor argumentere for, at tv-stationernes forsøg på at undgå at
repræsentere LGBT-karaktererne stereotypisk medfører, at de i stedet repræsenteres
’for’ almindelige og heteronormative, hvilket medvirker til en større fremmedgørelse
af de LGBT-personer, der ikke passer ind i den heteronormative kasse. Denne effekt
er næppe intentionel fra tv-skabernes side, men præget af deres sociale og kulturelle
forestillinger (Grodal, 2003, p. 298). Tv-stationernes forsøg på at gå uden om
stereotyperne underkender endvidere at der eksisterer LGBT-personer, der passer
under stereotypiske fremstillinger. Den tidligere nævnte glimmerbøsse med ’løse
håndled’ eller den lesbiske, karseklippede butch kan vel også rumme et nuanceret
narrativt potentiale? Som Grodal (2003) også understreger i afhandlingens teoretiske
afsnit, er ikke al typificering nødvendigvis fordomsfuld, men bygget op om
forskellige sociale og psykologiske erfaringer (p.168).
Da alle fremstillingerne i afhandlingens empiri blot udgør tre typificeringer,
kan man dog slutte, at alle de forskellige nuancer, de seksuelle minoriteter rummer,
ikke bliver repræsenteret i de danske dramaserier. Det bliver i stedet
heteronormativiteten, der får patent på lykken, hvor alle dem, der er udenfor i højere
grad fremmedgøres (Hall, 1997, p. 238).
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6.5 Receptionspotentiale
Ud fra afhandlingens repræsentationsteoretiske udgangspunkt, har de undersøgte
repræsentationer i denne afhandling ikke kun indflydelse på, hvordan det danske
samfund anskuer LGBT-personer og LGBT-problematik, men også hvordan LGBTpersoner ser og opfatter sig selv samt deres plads i samfundet (Dyer, 1993, p.1).
Hvis vi indtager positionen som ’samfundet’, har afhandlingens analyse af
typificeringerne vist, at repræsentationerne lægger op til følgende forestilling om
LGBT-personer: LGBT-personer bliver uproblematisk inkluderet i samfundet og
fællesskabet – hvis de altså selv ønsker dette. De er troværdige og reflekterende
individer, der endvidere giver gode råd og fungerer som en fast støtte i foranderlige
tider. De homoseksuelle mænd har flere feminine interesser, er gode til at skabe orden
og nydelighed, hvorimod de lesbiske er intuitive, charmerende og på bølgelængde
med den heteroseksuelle mand. Til tider er det svært for LGBT-personerne at udleve
og acceptere deres seksualitet, men samfundet er aldrig diskriminerende eller
uforstående. Det er derimod den homoseksuelles eget valg, om denne vil indgå i det
sociale fællesskab. Ønsker de ikke det, eller fejler de i dette, bliver de ulykkelige, og
kommer derfor ud i en række problemer, der kan medføre døden. Nogle gange er de
dog også bare uheldige og lider alligevel en tragisk skæbne.
Repræsentationerne tegner altså et meget ensformigt billede af LGBTpersoner ud fra LGBT-repræsentationerne i afhandlingens empiri. Det er kun den
homonormative homoseksuelle, der bliver repræsenteret, hvor denne aldrig helt bliver
udforsket og repræsentationen derfor fremstår forholdsvist ensidig. Disse kan siges
ikke at rumme nuancerne i de forskellige måder at være homoseksuel eller
transkønnet på, ligesom de ikke udforsker de følelsesmæssige og praktiske
problematikker ved at udleve sin LGBT-identitet. Endvidere er
transrepræsentationerne mildest talt underrepræsenteret, hvor det forekommer yderst
problematisk, at den eneste portrættering af transkønnethed er i form af sindssyg
transvestisme. Det bliver skildret som om, at det er LGBT-personens eget valg at stå
uden for fællesskabet, hvis ikke vedkommende passer ind under denne normative
identitet.
Gross (1991) påpeger, hvordan især unge LGBT-personer ofte opdager og
identificerer deres seksualitet og kønsforståelse gennem medierepræsentationer, som
derfor spiller en markant rolle i denne selvdefinitionsproces (p. 26f.). Disse bliver
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derfor kun repræsenteret for ét positivt billede af deres egen seksualitet, og må ellers
spejle sig i de heteroseksuelle karakterer i stedet.
Denne længsel efter repræsentationer, man kan spejle sig i, antages også at
være gældende for transpersoner, hvor udbuddet af repræsentationer er endnu mindre,
og de derfor må vende blikket mod udenlandske produktioner eller andre platforme.
6.5.1 Usynlighed og underrepræsentation
Hvilke konsekvenser de ensidige repræsentationer samt den manglende
transrepræsentation har for samfundets syn på LGBT-personer er svært at sige med
sikkerhed, da det ville kræve en langt større receptionsteoretisk undersøgelse. Tager
vi derimod udgangspunkt i afhandlingens repræsentations- samt kognitionsteoretiske
udgangspunkt, er det til gengæld svært at sige, at repræsentationerne eller manglen på
samme ikke har nogen betydning for, hvordan vi ser og behandler LGBT-personer i
samfundet. Grodal (2003) fremlægger ligeledes, at film ikke blot kan ses som »[…]
passive fremstillinger af den ydre eller indre verden, film er også en del af denne
verden og deltager i formningen af denne verden« (p. 10). Der er tale om en potentiel
påvirkning, som endvidere er afhængig af seerens baggrund, selvforståelse, miljø med
videre (Ibid., p. 307).
I en nyudgivet rapport fra Amnesty International belyses det, hvordan
transkønnede diskrimineres i det danske sundhedssystem – blandt andet ved lange
udredningsforløb, der for den transkønnede handler om »[…] at overbevise
Sexologisk Klinik om, at man ikke er psykisk syg – psykotisk, skizofren eller
lignende« (Amnesty International, 2016). Om dette er et udtryk for samfundets syn på
transkønnethed som værende tæt forbundet til psykiske sygdomme som skizofreni,
der afspejles i repræsentationen af Poul Teddy i Charlot og Charlotte eller omvendt,
er ikke til at sige. Noget kunne dog tyde på, at den brede accept af transpersoner, der
afspejles i de amerikanske tv-serier endnu ikke er slået igennem i det danske, hvor
transrepræsentationerne er stort set ikke-eksisterende. Endvidere kan det diskuteres,
om underrepræsentationen af transfortællingerne medfører en større fremmedgørelse
af transpersonerne som gruppe. Her præsenteres de ciskønnede seere ikke for de
følelsesmæssige eller praktiske problemstillinger, der er forbundet med at have en
anden kønsidentitet, ligesom transpersoner ikke har repræsentationer at spejle deres
identitet i. Om den manglende repræsentation af transpersoner, samt den stereotypiske
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fremstilling af disse som sindssyge og skurkagtige, udtaler transaktivist Elvin
Pedersen-Nielsen:
There are far too many reasons why trans youth are four times more likely to
kill themselves than cis youth. A first step could be to take a look at what
film and media tell us about the options for our lives. (Pedersen-Nielsen,
2016)

Her efterlyser Pedersen-Nielsen altså flere nuancerede transrepræsentationer og
understreger ydermere den store betydning medierepræsentation har for seksuelle
minoriteters selvforståelse.
6.5.2 Den selvfølgelige repræsentation
En anden tendens, der blev tydeliggjort af afhandlingens analyse, er den direkte
italesættelse af LGBT-karakterernes seksualitet, samt deres hjælperfunktion over for
seriernes protagonister.
Det viste sig kun at være ved repræsentationen af Natascha i Mord Uden
Grænser, hvor seksualiteten ikke italesættes af en af seriens øvrige karakterer eller
hende selv. Det bliver til gengæld selvfølgeligt skildret gennem scenen med
elskerinden (Omtalt i afsnit 5.2.3.3), hvor der ikke yderligere kommenteres på dette,
ligesom Natascha ikke defineres ud fra hendes lesbiske seksualitet. Netop denne
selvfølgelige repræsentation efterlyses af Gross:
Hardly ever shown in the media are just play gay folks, used in roles which
do not center on their deviance as a threat to the moral order which must be
countered through ridicule or physical violence. (Gross, 1991, p. 30)

Gross pointerer endvidere, at tv-serier ellers benytter repræsentationer, der er
defineret ved deres homoseksualitet samt problemerne ved denne, ligesom det er
tilfældet med eksempelvis Jan fra Anna Pihl, hvis funktion som den sarkastiske og
homoseksuelle bedste ven netop er hans eksistensberettelse. Eller i forbindelse med
skildringen af Carl i Arvingerne, hvis homoseksualitet får den ellers døde karakter til
at spøge, og vende rundt på helle seriens narrativ.
Ud fra konklusionerne fra sin førnævnte specialeafhandling efterlyser Madsen
en større repræsentation af lesbiske i danske film. Her argumenterer hun blandt andet
for, at der sker en stille diskrimination, hvor det lesbiske sjældent bliver nævnt og
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taget seriøst, og film derfor ikke forholder sig tematisk til homoseksualitet blandt
kvinder (Yde, 2011).
I afhandlingens analyse viste sig samme mønster, hvor det lesbiske spiller en
meget begrænset rolle, skønt denne ofte er karakterernes eksistensgrundlag samt
eneste skildret detalje om disses privatliv. Den eneste problematik, der bliver
behandlet i forbindelse med de lesbiske karakterers seksualitet, er vanskelighederne,
da Bendtsen (Dicte) indgår i en affære med den biseksuelle politichef, der har mand
og børn, samt Helle Ankers død som direkte følge af hendes seksualitet i
Forbrydelsen. Ydermere optræder de lesbiske karakterer i mindre biroller end
eksempelvis de homoseksuelle mænd. Denne manglende vægtning af den lesbiske
fortælling kan være udtryk for en større accept af det lesbiske, hvor det derfor ikke
betragtes som konfliktstof14. Ovenstående to eksempler samt analysen viser derimod,
at der netop hersker potentielt konfliktstof, der dog kun behandles overfladisk.
Især eksemplet med den intime scene mellem Bendtsen og Louise kan
betragtes som bevis på, hvordan der fokuseres på det lesbiske som en form for
legende eksperimenteren, og det derfor ikke tages seriøst, men behandles let og
humoristisk.
Ser man derimod på de mandlige homoseksuelle karakterer i empirien har det
modsatte vist sig at være tilfældet. Her spiller homoseksualiteten en større narrativ
rolle, hvor problemerne omhandlende homoseksualiteten fungerer som
repræsentationernes narrative omdrejningspunkt.
Der hersker derfor et tydeligt paradoks mellem ønsket om den selvfølgelige
repræsentation over for den pligtskyldige repræsentation, hvor eksempelvis Nataschas
karakter på den ene side kan betragtes som en selvfølgelig lesbisk repræsentation,
men på samme tid anklages for at omhandle den lesbiske seksualitet for overfladisk
og underspillet (Yde, 2015b). Carls karakter i Arvingerne kan derimod kritiseres for at
lægge for meget vægt på den klichéfyldte problemhistorie (Jf. Gross, p. 30).
Det kan derfor sluttes, at der både hersker et behov for repræsentationer, der
behandler LGBT-problemer samt repræsentationer, der lader almindelige problemer
skildres mellem LGBT-personer, men hvor homoseksualiteten skildres som en
tilfældig facet af en karakter, i stedet for det problematiske omdrejningspunkt (Yde,
14

Modsat repræsentationen af de homoseksuelle mænd, hvor homoseksualiteten ofte
fremstilles som en trussel mod samfundet og den heteroseksuelle maskulinitet (Lodahl, 2015)
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2011). En mission, der tilsyneladende fremstår umulig, hvis LGBT-karaktererne
fortsat kun skal optræde i mindre biroller, hvor der ikke er plads til den nuancerede
fortælling.
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7. Konklusion
Med udgangspunkt i 20 LGBT-karakterer fordelt på 11 tv-dramaserier har denne
afhandling afdækket, hvordan LGBT-karakterer repræsenteres i danske tvdramaserier sendt på henholdsvis DR og TV2 siden monopolbruddet i 1988.
Afhandlingens repræsentationsteoretiske indgangsvinkel har dannet
forståelsesrammen samt bidraget med et begrebsapparat, der har fordret til en
dybdegående analyse og diskussion. Denne kombineret med queer- og
kognitionsteoretiske tilgange bidrog endvidere til en rig analyse og diskussion, hvor
repræsentationerne anskues som et samspil mellem de sociale og biologiske processer
– i stedet for at lade det ene udelukke det andet.
Ved konstruktionen af tre typificeringer, inspireret af Richard Dyer, har jeg
kortlagt repræsentationsmønstre på tværs af serierne. De tre typificeringer skal ikke
forstås som en uforanderlig reduktion af LGBT-repræsentationen i danske
dramaserier, men disse kan (og bør) blive udfordret af kommende LGBTrepræsentationer.
Afhandlingens tre typificeringer; Den Genkendelige Homo, Den Lesbiske
Strisser og Den Døde/Lidende, har vist sig at være karakteriseret ved en
genkendelighed inden for de heteronormative samfundsstrukturer.
I forbindelse med Den Genkendelige Homo og Den Lesbiske Strisser
fremstilles homoseksualiteten uproblematisk, og karaktererne møder derfor ingen
fordømmelse i forhold til udøvelsen af deres seksualitet. Der er derfor tale om en
succesfuld assimilation af heteronormativiteten, hvor karaktererne inkluderes i
fællesskabet og tager afstand til den homoseksuelle subkultur. De tillægges indre
egenskaber og karaktertræk, der traditionelt forbindes med det modsatte køn. Dette er
med til at skille de ellers normaliserede repræsentationer ud fra seriernes
heteroseksuelle karakterer og således gøre homoseksualiteten synlig for seerne.
Den Døde/Lidende er derimod ubrydelig repræsenteret i forbindelse med
tragedie og ulykke. Skønt samfundet skildres som åbent og tolerant repræsenteres
karakternes LGBT-identitet som skamfuld, undertrykt eller ulykkelig. Karaktererne i
denne typificering opnår derfor, modsat repræsentationerne i de forrige typificeringer,
ikke inklusion i fællesskabet, hvilket får fatale konsekvenser i form af forskellige
tragiske hændelser. Disse hændelser har ofte til formål, at skubbe fortællingen fremad
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eller hjælpe de øvrige heteroseksuelle karakterer med at opnå deres mål. På den måde
må Den Døde/Lidende dø for at de heteroseksuelle kan leve.
Den Døde/Lidende er den typificering, der ligger tættest på en stereotypisk
fremstilling i modsætning til de to andre typificeringer, der i kraft af LGBTkarakterernes inklusion og heteronormative skildring, i højere grad kan kategoriseres
som sociale typer. Min analyse viste endvidere, at der netop hersker en markant større
tendens til at repræsentere LGBT-karakterer inden for Den Døde/Lidende på DR1 end
på TV2, der derimod fokuserer på den succesfulde LGBT-historie.
Det kan derfor konkluderes, at LGBT-karaktererne i danske tv-dramaserier søger mod
den heteronormative betingede inklusion. Det fremstilles således som karakterernes
eget valg at blive inkluderet i samfundet – ved at søge mod heteronormativiteten.
Afhandlingen har påvist, at dette kan være problematisk, da det ekskluderer andre
LGBT-typer.
Karakterernes seksualitet bliver aldrig udforsket i dybden eller genstand for
central tematik, skønt analysen vidnede om et stort narrativt potentiale. Skønt LGBTkaraktererne kan tillægges flere forskellige egenskaber end blot deres seksualitet,
repræsenteres disse udelukkende i biroller, hvis største formål er at underbygge den
heteroseksuelle historie.
Ydermere lægges der større vægt på fortællingen om den homoseksuelle
mand, end den lesbiske fremstilling, der nærmest er usynlig. Helt skidt står det dog til
med repræsentationen af transkønnethed, der slet ikke optræder i empirien med
undtagelse af skildringen af den psykotiske transvestit Poul-Teddy.
I afhandlingens metodeafsnit erklærede jeg, at jeg ikke ville gøre mig til dommer over
god og dårlig repræsentation, for hvad er egentlig god repræsentation? Kan god
repræsentation overhovedet opnås? Afhandlingen har dog vist, at hovedproblemet
ikke synes at være et spørgsmål om god eller dårlig repræsentation, men derimod
fraværet af repræsentation til at starte med.
Skønt afhandlingens tre typificeringer er rummelige og tegner et billede af en
flerdimensionel repræsentation af LGBT-karaktererne, så er det tankevækkende, at
alle LGBT-repræsentationer i danske tv-dramaserier kun udgør tre forskellige typer.
Dette kan skyldes det forholdsvis lave antal LGBT-repræsentationer, men også at de
udelukkende optræder i biroller, hvor der ikke er meget narrativ råderum til at udvikle
85

karaktererne samt skabe flerdimensionelle plotlinjer og problemstillinger. Derudover
hjælper det heller ikke på den begrænsede repræsentation, at over halvdelen af LGBTkaraktererne bliver tilskrevet en række tragiske skæbner, der ikke giver mulighed for
en videre narrativ udfoldelse, men derimod skriver dem ind i en klichéfyldt historie af
tragiske LGBT-skæbner.
Det må således siges at være en begrænset selvforståelse, der kan opnås
gennem de tre typificeringer, der repræsenteres i danske tv-dramaserier. Man kan
derfor tale om en stille diskrimination, hvor især transpersoner og biseksuelle samt
homoseksuelle, der ikke passer ind under normative paradigmer, tvinges til at søge
mod andre tv-genrer og platforme, for at finde repræsentationer, de kan spejle sig i.
På baggrund af ovenstående efterlyses der ikke nødvendigvis mere god
repræsentation af LGBT-personer, men derimod blot en større satsning på og
vægtning af LGBT-fortællinger, med plads til de forskellige nuancer mennesker
rummer. Der er mange måder at være LGBT på, og det er derfor umuligt at afgøre,
hvornår en repræsentation er god. Forhåbentlig når vi dertil, hvor der er en LGBTkarakter at spejle sig i til alle.
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8.2 Omtalte serier
Game of Thrones (HBO, 2011)
Queer as folk (Showtime, 2000)
Matador (DR, 1978)
Orange is the new black (Netflix, 2013)
The L-Word (Showtime, 2004),
Transparent (HBO, 2014)

8.3 Anvendte internet databaser
http://www.dfi.dk/danishfilmdatabase
http://www.homotv.dk
http://www.danskefilm.dk/index2.html
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream
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