
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Tyk

Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop
Eriksen, Camilla Bruun

Publication date:
2017

Document version:
Forlagets udgivne version

Citation for pulished version (APA):
Eriksen, C. B. (2017). Tyk: Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop. Syddansk Universitet. Det
Humanistiske Fakultet.

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 23. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/62b5806f-c802-424e-a915-d0468fb872b9


 

 

 

 

TYK 
Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop 



 2 

    



 3 

 

 

 

 

Ph.d.-afhandling 

Camilla Bruun Eriksen 

Hovedvejleder: Karen Hvidtfeldt Madsen 

Institut for Kulturvidenskaber 

Syddansk Universitet 

September 2017  



 4 

Indholdsfortegnelse 
Indledningsvis ............................................................................ 6	

Tak ........................................................................................ 6	

Læsevejledning ....................................................................... 8	

Abstract ................................................................................. 8	

Resumé ................................................................................ 11	

Den hovedløse tyksak ........................................................... 15	

Fat Studies ............................................................................... 17	

Tyk og fed ............................................................................ 18	

Et felt, der vokser .................................................................. 20	

Strømninger ......................................................................... 27	

Dansk populærkultur – dansk forskning? ................................ 36	

Problemkonstruktioner og forskningsspørgsmål ....................... 44	

Et kapitel om (videnskabs)teori .................................................. 49	

Poststrukturalisme og den sproglige vending ........................... 50	

En objektløs queerteori ......................................................... 56	

Kritisk handicapteori ............................................................. 64	

Første- og Andethed .............................................................. 71	

Den glemte krop? ................................................................. 75	

En normkritisk læsestrategi .................................................... 83	

 

 



 5 

Et trekantsdrama ...................................................................... 89	

Narrativer ............................................................................ 93	

Generiske fortællinger ...................................................... 99	

Spring ud, stå frem – Før og Efter .................................... 105	

Narrativen om By på skrump ........................................... 111	

Biomagt ............................................................................. 117	

Governmentality, bekendelse, nekropolitik ....................... 123	

Biopolitisk by på skrump ................................................. 130	

Affekt ................................................................................. 134	

Cirkulation, klister, lykkeobjekter ..................................... 139	

Sårbarhed og sorgbarhed ............................................... 146	

Affektiv by på skrump ..................................................... 150	

Et afsluttende kapitel .............................................................. 154	

Om artiklerne ..................................................................... 154	

Nedslag, udvælgelse, afgrænsning ...................................... 156	

Den tykke krop i dansk populærkultur .................................. 158	

Konklusion ......................................................................... 166	

Artikelsamling ........................................................................ 173	

Artikel 1: Der er en særlig plads i Helvede for dovne børn .... 174	

Artikel 2: Det er ikke slut, før den fede dame taber sig .......... 194	

Artikel 3: Sort ..................................................................... 214	

Litteratur ................................................................................ 229	

  



 6 

IInnddlleeddnniinnggssvviiss  
  

TTaakk  
 

Tak til min hovedvejleder Karen Hvidtfeldt Madsen for tålmodig vejledning 

og masser af opmuntring under hele forløbet. 

 

Tak til det øvrige ph.d.-kuld i form af Matilde Lykkebo Petersen, Maria 

Mortensen, Katrine Meldgaard Kjær, Tine Sommer og Helle Bach Riis for 

de (virkelig) mange indsigtsfulde kommentarer, kritikker og idéer til 

afhandlingen. Også tak til Maria Strynø for vigtige diskussioner, 

inspiration og ikke mindst; for at pleje mit stakkels døende legeme i 

Toronto.  

 

Tak til min forskningsgruppe SUKK for lærerige, men bestemt også sjove 

møder, seminarer, rejser og diskussioner. En særlig tak skal lyde til 

Michael Nebeling Petersen for så generøst at have delt ud af sin viden og 

erfaring, for uundværlig sparring og konstruktiv kritik og for masser af 

gode råd og hjælp.   

 

Also a special thanks to Nir, Shay, Roye, Matan, and Iris for keeping me 

sane (and safe) while abroad. I miss and love you.    

 

Tak til venner og familie, som har engageret sig i mit arbejde og lyttet og 

læst med undervejs. En særlig tak skal lyde til Line og Mette for altid og 



 7 

uden undtagelse at støtte og bakke op, også når det hele sejlede, og den 

akademiske verden var ond og kold. Tak til mine forældre for at have 

spyttet mere, end hvad rimeligt er, i kassen under min studietid. Tak for og 

til loger, klubber og foreninger fyldt med gode og kloge mennesker, der 

har bidraget mere end de muligvis ved til denne afhandlings diskussioner 

og overvejelser.  

 

Tak til Riks for at gøre mine nørderier smukke at se på. 

 

Den sidste, men største tak skal gå til dig, Lars. Du har lært mig, at 

absolutte sandheder kan være en farlig illusion. Én ting er imidlertid både 

sandt og sikkert: Uden dig, ingen afhandling.  

 

 

TAK! 
  



 8 

LLææsseevveejjlleeddnniinngg  
 

Som en indledning til denne artikelbaserede afhandling lægger jeg ud 

med en introduktion til feltet omkring Fat Studies. Kapitlet skal læses som 

dels en motivation for det videre arbejde og dels som en præsentation af 

det teori- og tankeunivers, som afhandlingen placerer sig inden for. 

Kappens to følgende kapitler danner tilsammen den teoretiske og 

metodiske ramme for afhandlingen. I disse kapitler præciserer jeg, hvad 

jeg har valgt at kalde for en normkritisk læsestrategi, såvel som den 

(videnskabs)teori og forskning, som afhandlingen skal læses i forlængelse 

af. Jeg afslutter kappen med et opsummerende kapitel, inden 

afhandlingens analytiske bidrag følger i form af tre artikler udgivet i 

akademiske tidsskrifter.  

 

AAbbssttrraacctt  
 

Title: FFaatt..  PPoopp  CCuullttuurraall  NNaarrrraattiivveess  aabboouutt  tthhee  FFaatt  BBooddyy..   

This dissertation investigates the constructions of the fat body, as it 

appears in a series of Danish pop cultural texts produced since the 

millennium. The main argument of the dissertation is that the fat body 

(through a late modern and health political ‘war on obesity’) has become 

the symbol of non-health, ill fortune/unhappiness, sickness, and death, and 

that this symbolic link has a had significant influence on the portrayal and 

understanding of the fat body as it has been represented in a long line of 

(not always health-related) stories about the body. By focusing on how the 

fat body is being (re)produced through various popular cultural 

narratives, this dissertation challenges and gives nuances to dominant 
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biomedical and mainstream ways of thinking about fatness. Taking 

narrativity, affect and bio power as its analytic starting points, the 

dissertation poses the following questions: 1. How is the fat body 

constructed in Danish popular culture, and 2. How is the fat body 

incorporated in understandings of health and in larger health political 

goals to create healthy and viable bodies? These questions are being 

discussed in three different articles, which contain deconstructive readings 

across Danish popular culture. The analysis is inspired by poststructuralist 

theory, specifically (queer)feminist gender theory and critical disability 

theory. 

 

AArrtt iiccllee  oonnee:: “Hell Holds a Special Place For Lazy Kids” analyzes the 

educational computer game Life Calculator (2010) and its attempts to 

inform young people about health risks. Drawing on the work of Foucault, 

the article argues that the game becomes a biopolitical and disciplinary 

tool and that specific bodies are made (im)possible through the game’s 

strong narrative about Hell, death and health. The article also shows how 

this narrative helps create ‘healthy’ and ‘liveable’ subject positions (for 

some) while understandings (of what health is or could be) that differ from 

the game’s view are stigmatized. Building on the work of Sara Ahmed and 

her claim that emotions are cultural practices that hold affective power 

and organize our modes of life the article points to the ways the ‘healthy’ 

body is understood as tied to life and therefore gets to count as life. The 

article concludes that health logics are organized and negotiated through 

a fearsome narrative about the ‘fat’ and ‘unhealthy’ body. 
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AArrtt iiccllee  ttwwoo:: “It’s Not Over Until the Fat Lady Loses Weight” analyzes 

popular narratives and visual representations of fat bodies found in the TV 

show Min krop til skræk og advarsel (2014) in order to show how notions 

of fatness intersect with normative health and beauty ideals and create 

imaginaries of happiness, heterosexual desire and the promise of a better 

future. Drawing on affect and critical disability theory the article suggest 

that narratives are performative, identity-creating processes and powerful 

constructions – but also that narratives about health and happiness are not 

necessarily available to all. Furthermore, the article examines how the use 

of confessions (in a Foucauldian sense) helps shape highly affective 

narratives about fat embodiment – making the fat body a sight of sickness, 

loneliness and misfortune – while simultaneously creating the slim body as 

a non-negotiable body ideal. Lastly, weight loss is suggested as a 

temporal beacon on the horizon, guiding and pushing the fat body as well 

as the narrative about it forward in time and in the direction of a ‘happy 

future’. 

 

AArrtt iiccllee  tthhrreeee:: “Black – A Reparative Reading of the Angry and Fat 

Female Body” considers fat scholar Kathleen LeBesco’s suggestion: to view 

fatness as performative and a political situation instead of a purely 

aesthetic state or medical condition. Using the novel Sort (2012) by 

Kamilla Hega Holst the article examines and discusses LeBesco’s thesis; 

that the fat body by virtue of its culturally created position as ‘deviant’ and 

‘abnormal’ holds a special ability to evoke ‘terror’ and disturb social 

order. Through both reparative and paranoid readings, and by applying 

Sara Ahmed’s figure The Feminist Killjoy as well as Lee Edelman’s 

conceptualization of queer futurism, the possibility of reading the novel’s 
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fat protagonist as a queer character who actively and consciously resists 

social demands for a happy future is considered. Lastly, ‘the body as 

battleground’, agency as well as the fat body’s potential to oppose 

normalizing practices of embodiment is discussed. 

 

RReessuumméé  
 

Titel: TTyykk..  PPooppuullæærrkkuullttuurreell llee  ffoorrttæællll iinnggeerr  oomm  ddeenn  ttyykkkkee  kkrroopp..  

Denne afhandling undersøger konstruktionen af den tykke krop, som den 

kommer til udtryk i en række danske populærkulturelle tekster produceret 

siden årtusindskiftet. Afhandlingens hovedtese er, at den tykke krop 

gennem en senmoderne sundhedspolitisk ’kamp mod fedme’ er blevet til 

symbolet på ikke-sundhed, sygdom, ulykke og døden, og at denne 

symbolske sammenkædning har haft stor indflydelse på forståelsen og 

fremstillingen af den tykke krop, som den er kommet til udtryk i en lang 

række andre (og ikke direkte sundhedsrelaterede) fortællinger om 

kroppen. Gennem et fokus på, hvordan den tykke krop bliver til i 

forskellige populærkulturelle narrativer, udfordrer og nuancerer denne 

afhandling en dominant biomedicinsk og mainstream forståelse af tykhed. 

Med et analytisk udgangspunkt i narrativitet, affekt og biomagt stiller 

afhandlingen følgende spørgsmål: 1. Hvordan bliver forståelsen af og 

forestillingen om den tykke krop til i nyere dansk populærkultur? og 2. 

Hvordan relaterer den tykke krop sig til forestillinger om sundhed og ’det 

gode liv’? Med et teoretisk afsæt i poststrukturalistisk tænkning, herunder 

(queer)feministisk kønsteori og kritisk handicapteori, diskuteres disse 
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spørgsmål i tre artikler indeholdende dekonstruerende læsninger af den 

tykke krop på tværs af dansk populærkultur.  

 

AArrtt iikkeell  11:: ”Der er en særlig plads i Helvede for dovne børn” (2015) 

undersøger, hvordan et computerspils forsøg på at oplyse unge om 

sundhedsrisici bliver til et disciplinerende værktøj i form af en affektiv 

narrativ om døden, der på den ene side skaber ’korrekte’, ’sunde’ og 

’levedygtige’ subjektpositioner, mens andre forståelser af, hvad sundhed 

er eller kunne være, udgrænses. I lyset af en governmentality-analytik 

viser artiklen, hvordan det at blive ’sund’ i spillet sker performativt gennem 

levendegørende handlinger, som det at gå til fitness, spise sundt og 

undlade at ryge. Ved at anskue narrativitet som en aldrig afsluttet 

identitetsskabende fortællepraksis gennemsyret af magt foreslå artiklen, at 

anskue narrativer som en styringsform, der sætter grænserne for, hvilke 

historier som overhovedet kan fortælles og genkendes som meningsfulde, 

og hvilke der omvendt fremstår naturlige og selvfølgelige. Gennem et 

analytisk fokus på affekt viser artiklen desuden, hvordan frygten for ikke 

(længere) at kunne kropsliggøre sådanne sundhedsidealer bliver til et 

effektivt biopolitisk redskab, der gennem en trussel om døden 

(re)producerer normative og traditionelle biomedicinske forestillinger om 

tykhed og sundhed.  

 

AArrtt iikkeell  22:: ”Det er ikke slut, før den fede dame taber sig. En form- og 

normkritik af tv-serien Min krop til skræk og advarsel” (2017) undersøger 

populære narrativer og visuelle repræsentationer af tykke kroppe, som de 

kommer til udtryk i tv-programmet: Min krop til skræk og advarsel (2014) 

med det formål at vise, hvordan forestillinger om tykhed intersektionerer 
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med normative sundheds- og skønhedsidealer og ideologier om lykke, 

heteroseksuelt begær og løftet om en bedre fremtid skabes. Med 

udgangspunkt i affekt- og kritisk handicap teori foreslår artiklen, at 

narrativer anskues som performative, identitetsskabende og yderst 

magtfulde konstruktioner – men også at narrativer om lykke og sundhed 

nødvendigvis ikke er ligeligt tilgængelige fortællinger for alle. På denne 

baggrund undersøger artiklen, hvordan brugen af bekendelsen (i 

Foucauldiansk forstand ) hjælper til at forme affektive narrativer om tyk 

subjektivitet – ved at forbinde den med sygdom, ensomhed og ulykke – 

mens den slanke krop i samme bevægelse gøres til et indiskutabelt ideal. 

Slutteligt peger artiklen på vægttab som et tidsligt pejlemærke, der 

skubber og guider den tykke krop, ligesom fortællingen om den, fremad 

og i retningen af en ’lykkelig fremtid’. 

 

AArrtt iikkeell  33:: ”Sort – En reparerende læsning af den vrede og tykke 

kvindekrop” (2017) efterprøver fatforsker Kathleen LeBescos påstand om, 

at den tykke krop i stedet for en udelukkende æstetisk eller medicinsk 

tilstand må forstås en performativ gøren og en politisk situation (2004: 1). 

Med udgangspunkt i romanen Sort (2012) af Kamilla Hega Holst 

diskuterer artiklen desuden, hvorvidt den tykke krop i kraft af sin kulturelt 

skabte position som ’afvigende’ og ’abnorm’ rummer en særlig evne til at 

vække ubehag og forstyrre social orden. Gennem både reparative og 

paranoide læsninger – og med inddragelse af Sara Ahmeds figur Den 

feministiske glædesdræber samt Lee Edelmans begrebsliggørelse af queer 

futurisme – undersøger artiklen muligheden af at læse romanens tykke 

hovedperson frem som en queer figur, der aktivt og bevidst modsætter sig 

krav om en lykkelig fremtid. På denne baggrund diskuteres normer for 



 14 

seksualitet og begær, ’kroppen som kampplads’ samt den tykke krops 

mulighed for, at yde modstand mod et traditionelt, snævert og strengt 

normativt kropsnarrativ.  
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DDeenn  hhoovveeddlløøssee  ttyykkssaakk  
 

Billedet af en tyk krop, der har fået skåret hovedet af, har fået 

betegnelsen ’headless fatty’ af kropaktivist og fatforsker Charlotte 

Cooper. 1  Som oftest ledsager denne type af billeder historier om 

fedme(epidemi), sundhed og vægttab. Tegningen er gjort af Marie Møller, 

en dansk kropsaktivist, der har bidraget til et særnummer om kroppen i det 

danske onlinemagasin Friktion. 2 Sammen med billedet følger en tekst af 

Møller, hvori hun beskriver det problematiske i at anonymisere og 

’halshugge’ den tykke krop, fordi det samtidig understøtter en slet skjult 

                                                

1 Se Cooper, Charlotte (2007). ”Headless Fatties” [online]. London. Tilgængelig her: 
http://charlottecooper.net/publishing/digital/headless-fatties-01-07 (tilgået d. 27.07.17). 
2 Se https://friktionmagasin.dk/de-hovedl%C3%B8se-fede-1a2e24c315e9 (tilgået d. 27.07.17). 
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opfattelse af, at tykhed er skammeligt. Særnummeret, som Møllers bidrag 

indgår i, er blevet til i samarbejde med Fed Front, der er et ”(…) 

fedtaktivistisk initiativ med et ønske om at dokumentere og bekæmpe 

kropshadet og skabe et netværk for tykke mennesker.”3 Fed front er blevet 

til efter påbegyndelsen af denne afhandling og vidner om en øget 

aktivistisk interesse for den tykke krop. Skønt jeg ikke med denne 

afhandling har fokus på kropsaktivistiske tiltag som fx Fed Front, anser jeg 

alligevel mine resultater og diskussioner som et bidrag til debatten. Og når 

jeg åbner ballet med Møllers flotte tegning af en tyk krop, der med sin T-

shirt kræver at blive hørt, er det samtidig, fordi billedet meget fint 

indkapsler nogle af de spørgsmål, som ligger til grund for mit eget 

arbejde. For eksempel: Hvordan bliver forbindelsen mellem krop, tykhed 

og skam til? Hvordan forhandles agens, kontrol og subjektivitet i 

repræsentationer af den tykke krop? Denne afhandling kan dermed læses 

som mit forsøg på dels at flytte sådanne spørgsmål ind i en akademisk 

kontekst og dels at introducere til et nyere forskningsfelt i form af Fat 

Studies. To mål, der samlet set udmunder i ønsket om at skabe en dansk 

forskningsmæssig platform, der gennem anderledes og kritiske 

undersøgelser af tykhed kan nuancere og udfordre en traditionel 

biomedicinsk forståelse af kroppen. 

  

                                                

3 Se https://www.fedfront.dk (tilgået d. 27.07.17). 
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FFaatt  SSttuuddiieess  
 

Denne afhandling søger at forstå, hvordan den tykke krop bliver til i dansk 

populærkultur, og hvordan den relaterer sig til forestillinger om sundhed 

og ’det gode liv’. Derfor vender jeg mig indledningsvis mod feltet Fat 

Studies – et teoretisk rammeværk, der står i kontrast til et biomedicinsk 

paradigme om kroppen, der behandler ’fedme’ som en sygelig tilstand, 

der kræver lægelig intervention.4 Mit rids af dette nyere og voksende 

forskningsfelt skal således hjælpe til at placere den tykke krop i en større 

historisk, forskningsmæssig og sundhedspolitik kontekst.   

 

Med henvisning til konferencen Fat Attitudes: An Examination of an 

American Subculture and the Representation of the Female Body afholdt 

på Columbia University Teachers College daterer fat-aktivisten5 Marilyn 

Wann Fat Studies som akademisk felt til 2004 (2009: xi). Jackie Wykes er 

mindre konkret, men ikke uenig når hun tidsfæster Fat Studies ”[…] as an 

institutional area of academic enquiry” (2014: 2) til slutningen af 

1990’erne og starten af 2000’erne. At ’fat’ bliver et identificerbart 

akademisk felt i disse år, tilskriver Wykes særligt to omstændigheder. For 

det første ”[…] the advent of the ‘obesity epidemic’ in public discourse” 

og for det andet: ”[…] the material turn in cultural studies, specifically the 

turn toward ‘the body’ as an important site for interrogating the 

operations of power” (ibid.). Fat Studies har imidlertid en betydelig 

                                                

4 Se fx http://medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hormoner-og-stofskifte/575-fedme-er-en-kronisk-
sygdom.html. 
5 Jeg anvender betegnelsen fat-aktivist fremfor kropsaktivist for at tydeliggøre det eksplicitte fokus på 
tykhed. Se desuden det følgende afsnit ”Tyk og fed” for en begrebsafklaring.  
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længere aktivistisk forhistorie, og den tykke krop en endnu og meget 

længere fortid med særligt natur-, sundheds- og lægevidenskaben. I dette 

kapitel vil jeg opridse en håndfuld af de udviklinger og diskussioner, der 

har formet det akademiske felt omkring Fat Studies og etableret det i 

opposition til traditionel fedmeforskning, uden at gå i detaljer med fat-

aktivisme og naturvidenskabens behandling af den tykke krop. At adskille 

fat-aktivisme fra Fat Studies er imidlertid en svær opgave – for de to er i 

høj grad sammenvævede størrelser. Når jeg alligevel gør et forsøg på at 

opdele i kapitlet her, er det ikke med et ønske om at etablere vandtætte 

skotter mellem en aktivistisk og en akademisk tilgang til den tykke krop, 

men i stedet et forsøg på at fremskrive Fat Studies som et forskningsfelt i 

sin egen ret inden for akademia.6  

 

TTyykk  oogg  ffeedd  
 

Først et par ord om begreber og termer – for i kølvandet på de mere 

biokritiske analyser, perspektiver og tilgange til den tykke krop, som Fat 

Studies tilbyder, har et anderledes begrebsapparat (måske næppe 

overraskende) udviklet sig i opposition til det anvendt i og af traditionel 

fedmeforskning. Det drejer sig i særdeleshed om netop den kliniske term 

fed/fedme (på engelsk obese/obesity), der ofte aktivt fravælges på grund 

af dets rødder i en lægefaglig og medicinsk forståelse af kropsvægt, som 

konnoterer sygdom og patologi (se fx Cooper 1998; Schroeder 1992; 

Murray 2008; Wann 1998, 2009). I samme tråd går en kritik i retningen 

af betegnelser som under- og overvægtig, fordi de i deres anvendelse 
                                                

6 For en detaljeret oversigt over fat-aktivismens historie og indhold se Cooper, C. (2016) Fat Activism: A 
radical social movement. HammerOn Press. 
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skaber et ideal (normalvægtig) og en målestok, der gør  kropslig variation 

til en anormalitet og på baggrund af en statistisk vægtfordeling stempler 

og stigmatiserer bestemte kroppe som problematiske og afvigende (Wann 

2009). Blandt andet inspireret af queerteoretiske og -aktivistiske forsøg på 

at generobre og redefinere en oprindeligt nedsættende betegnelse 

anvender mange (inklusiv jeg selv) derfor i stedet termen ”fat” eller på 

dansk ”tyk”. Fatforsker og -aktivist Charlotte Cooper forklarer sit valg 

sådan her: ”As an activist I am interested in the use and reclamation of the 

word fat, to expunge shame from the term and reinforce its signification as 

a term of pride and identity (Cooper 2010: 1021). Andre anvender 

termen tyk med den begrundelse, at ordet er (eller i hvert fald burde 

være) et neutralt og deskriptivt tillægsord, på samme måde som høj, 

mørkhåret eller bleg er det. Jeg anvender selv begreberne tyk og tykhed i 

denne afhandling, mens jeg afstår fra (så vidt muligt) at bruge betegnelser 

som ’fed’, ’fedme’, ’fedmeepidemi’, etc., fordi det så tydeligt peger i 

retning af et sundheds- og lægefagligt paradigme. Modsat Cooper er 

dette valg således i mindre grad (for mig) et spørgsmål om identitet og 

stolthed og i højere grad et spørgsmål om konkret kropspolitik og forsøget 

på at skrive mig op imod en herskende biomedicinsk forståelse af 

kroppen, som jeg løbende gennem afhandlingen vil komme til at 

problematisere. Jeg har desuden undladt at oversætte Fat Studies fra 

engelsk til dansk, fordi det er den mest udbredte betegnelse anvendt på 

tværs af Storbritannien, Europa, USA, Canada og Australien, hvor 

størstedelen af denne type forskning desuden foregår. På samme måde 

henviser jeg eksempelvis til diverse ’fatforskere’, fordi jeg ønsker at 

fastholde forbindelsen til et nyt og internationalt forskningsfelt, der er mest 

udbredt i engelsk litteratur og forskning, ved helt konkret at skrive mig ind 
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i det. Jeg anvender således Fat Studies som en paraplybetegnelse for en 

række perspektiver på den tykke krop, der alle på forskellig vis udfordrer 

en traditionel og biomedicinsk forståelse af ’fedme’ – herunder den type 

af kritisk teori, som jeg selv anvender i mine analyser af den tykke krops 

tilstedeværelse i dansk populærkultur. 

 

EEtt  ffeelltt,,  ddeerr  vvookksseerr      
 

Om det overordnede formål med Fat Studies skriver Cooper: ”[Fat 

Studies] questions and problematizes traditional understandings of obesity 

and draws upon the language, culture and theory of civil rights, social 

justice and social change. Fat Studies enables the reframing of the 

problem of obesity, where it is not the fat body that is at issue, but the 

cultural production of fatphobia” (Cooper 2010: 1020). Artiklen, som 

citatet stammer fra, er Coopers detaljerede kortlægning af den voksende 

mængde litteratur om tykke kroppe, som særligt samfundsvidenskaben har 

bidraget flittigt til de sidste 10 år. Den tykke krop har ellers lige siden, den 

blev et interessefelt for videnskaben, været et næsten udelukkende 

medicinsk og lægefagligt anliggende, der var sikkert forankret i natur- og 

sundhedsvidenskaberne. En traditionel lægevidenskabelig tilgang til den 

tykke krop er da – dengang som nu – optaget af at kortlægge og 

forebygge den tykke krops forekomst samt at behandle ’fedmerelaterede’ 

sygdomme og negative helbredskonsekvenser – et fokus, som megen 

fatforskning hævder har patologiseret den tykke krop unødigt og skabt 

den som en medicinsk identitet (Campos 2004; Harjunen 2003; Cooper 

2010; Bacon 2010; Bacon et al. 2005; Wann 2009). Sygeliggørelsen af 



 21 

den tykke krop har først og fremmest betydet en øget kontrol af den, men 

også underbygget forestillingen om, at tykhed er en unaturlig, helbredelig 

og dermed midlertidig kropslig tilstand. Ifølge fatforsker Hannele 

Harjunen kan denne forestilling om ’midlertidighed’ muligvis også hjælpe 

til at forklare, hvorfor andre perspektiver på den tykke krop er blevet 

overset eller vurderet ligegyldige: ”Perhaps it was felt that there is no 

need to examine social construction of obesity, obesity as a personal 

experience or the experience’s social and political relevance, since within 

medical discourse no-one is permanently fat” (2003: 3). Ved i stedet at 

behandle den tykke krop som først og fremmest en relationel kategori, 

men også en størrelse influeret af fx historiske, politiske, socioøkonomiske, 

kulturelle strømninger, repræsenterer Fat Studies en normkritisk tilgang til 

sundhedsregimers forestillinger om, at ’fedme’ kan reduceres til 

udelukkende at handle om en ’uheldig’ kombination af biologi, gener, 

stofskifte og natur. Fat Studies sigter imidlertid på at gøre mere og andet 

end blot at udfordre en traditionel biomedicinsk forståelse af den tykke 

krop, idet den mere grundlæggende ønsker at nuancere forestillingen om 

den tykke krop ved at tilbyde eksempelvis sociologiske (Lupton 2013; 

Monaghan 2008), etnografiske og antropologiske (Kulick & Meneley 

2005; Forth & Leitch 2014), geografiske (Longhurst 2005), pædagogiske 

(Cameron 2015; Wright 2009; Rich 2011), historiske (Saguy 2013; Levy-

Navarro 2008, 2009; Fraser 2009; Stearns 2002; Gilman 2008) og 

interpersonelle analyser af den tykke krop (Schoenfielder & Wieser 1983; 

Wann 1998; Cooper 1998; Murray 2008).  
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Disse nye perspektiver er imidlertid ikke vokset ud af ingenting, men 

opstod blandt andet på baggrund af – og som en modreaktion på – en 

række lægefaglige artikler og udgivelser fra 1990’erne, der for første 

gang advarede om en ’tikkende sundhedsbombe’ i form af en 

hurtigtudviklende ’fedmeepidemi’ (fx Moore et al. 1997; Wilding 1997; 

Popkin & Doak 1998) – et varsel, som World Health Organization 

cementerede i 2000 med rapporten Obesity: Preventing and Managing 

the Global Epidemic (WHO 2000). Et dansk eksempel er 

Sundhedsstyrelsens rapport Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en 

forebyggelsesindsats, som fulgte i 2003.7 Et spirende Fat Studies-felt tog til 

genmæle og kritiserede den biomedicinske dokumentering af 

konsekvenserne forbundet med fedme for at være både fejlbehæftet og 

stærkt overdrevne (Cooper 1998; Cogan & Ernsberger 1999; Lyons and 

Miller 1999; Miller 1999). Flere tilsluttede sig denne kritik og pegede 

yderligere på, at traditionel fedmeforskning alt for ofte hviler på tvetydige 

resultater, ideologiske og moralske forestillinger og en stærkt forsimplet 

viden om et komplekst felt (se fx Campos et al. 2006; Gard and Wright 

2005; Brownell et al. 2005; Oliver 2006; McGee 2005; Basham, Gori & 

Luik 2007; Pieterman 2007; Bacon & Aphramor 2011; Flegal et al. 2005, 

2010). Til eksempel argumenterer Cogan and Ernsberger med artiklen 

”Dieting, Weight, and Health: Reconceptualizing Research and Policy” 

(1999) for, at en vægtbaseret tilgang til sundhed er funderet i 

problematiske og fejlagtige antagelser om, at vægttab skulle være et 

spørgsmål om personlig vilje, at slankekure i det hele taget altid er 

sundhedsforbedrende, og at tykhed per definition er usundt, mens 

                                                

7 Se https://www.sst.dk/da/udgivelser/2003/den-danske-fedmeepidemi (Tilgået den 30.08.2017).  
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slankhed altid er lig med sundhed. Et budskab, som den aktivistiske 

sundhedsbevægelse Health at Every Size (HAES) bakker op om. 8 

Overordnet trækker bevægelsen på forskningsresultater, der har vist, at et 

snævert fokus på vægt og BMI gør mere skade end gavn, hvorfor sundhed 

i stedet bør basere sig på – og måles gennem – livsstilspraksisser (Austin 

1999; Bacon et al. 2005; Provencher et al. 2009; Aphramor 2009). 

HAES spejler således en populær fatteoretisk pointe; at sundhed og 

tykhed bør adskilles fremfor kollapses: ”Body weight might be a marker 

for an imprudent lifestyle in some people, but its role in determining 

health, particularly when compared to regular activity, is grossly 

exaggerated” (Bacon 2010: xxi). Fat Studies er dog langtfra et internt 

enigt forskningsfelt, når det kommer til diskussionen om, hvorvidt (og i 

hvor høj grad) fedme faktisk er en problematisk sundhedstilstand, som 

kræver (be)handling. Nogle fastholder således tykhed som patologi (fx 

Basham, Gori & Luik 2007), men kritiserer samtidig lægevidenskabens 

monopol på definitionen af ’fedme’, dele af dens resultater og 

konklusioner og/eller et for indskrænket syn på, hvad som skaber flere og 

flere tykke kroppe (Campos 2005, 2006; Gard & Wright 2005; Oliver 

2006). Andre afviser helt, at tykhed skal, kan eller bør kureres (og at 

forsøg på at kontrollere og disciplinere kroppe ud fra et universelt og 

normativt vægtideal er både irrelevante og farlige), idet tykhed helt 

omvendt forstås som en naturligt forekommende kropslig variation, der 

bør undersøges fri for moralske domme (Saguy & Almeling 2005; 

                                                

8 HAES beskriver sig selv som en bevægelse, der ”[…] supports people of all sizes in addressing health 
directly by adopting healthy behaviors. It is an inclusive movement, recognizing that our social 
characteristics, such as our size, race, national origin, sexuality, gender, disability status, and other 
attributes, are assets, and acknowledges and challenges the structural and systemic forces that impinge on 
living well”. Se http://haescommunity.com. 
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Herndon 2002). Yderligere andre har påpeget, at skønt eksempelvis 

HAES’ tilgang til sundhed er både veldokumenteret såvel som sympatisk (i 

den forstand, at den søger at modvirke diskrimination og stigmatisering), 

så trækker den samtidig en – muligvis upåagtet, men ikke desto mindre 

problematisk – grænse mellem de tykke kroppe, der på den ene side er i 

stand til at efterleve en række bestemte sundhedspraksisser og på den 

anden side de, der på grund af fx kronisk sygdom eller social udsathed 

ikke kan. Således opstår blot et nyt, men ikke mindre stigmatiserende ideal 

i form af ’good fatties’ vs. ’bad fatties’:  

 

Fat activist appeals that are predicated on the argument that 

fatness is a normal part of human variation, and that 

individuals can be fit, healthy and fat, can be an effective 

strategy for fighting anti-fat stigma in some instances. 

[However] such a framing threatens to leave behind those 

individuals whose fatness can be directly linked to behavior 

and who are therefore least able or willing to measure up 

to ‘normal’ (Meleo-Erwin 2012: 389). 

 

I en artikel omhandlende fremkomsten af såkaldte ’sundhedsmæssige 

risikopopulationer’ peger Deborah McPhail og Andrea Bombak imidlertid 

også på, at en traditionel biomedicinsk forståelse af tykhed og sundhed, 

trods fatforskeres forskellige kritikker, fortsat er herskende og næsten 

altdominerende:  
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Despite evidence from such sources as the US Centers for 

Disease Control stating that fatness does not necessarily 

lead to higher morbidity or mortality […] public health and 

biomedical discourse continues to position obesity as an 

‘epidemic’ with the potential to bankrupt western economies 

due to anticipated health care costs (2015: 541).  

 

Det er særligt den ildevarslende fortælling om, hvordan mange tykke 

kroppe i fremtiden vil blive til en kolossal økonomisk og samfundsmæssig 

byrde, der ifølge McPhail og Bombak fortsat muliggør en voksende 

kontrol og stigmatisering af tykke kroppe: ”As risk populations, these 

groups are both materially and representationally controlled, contained 

and constrained by anti-obesity rhetoric, their bodies constructed as 

threats to western ‘civilization’ as we know it” (ibid.). Wykes tilslutter sig 

dette argument og peger ydermere på, hvordan konstruktionen af tykhed 

som en global sundhedskrise samtidig underbygger en problematisk 

fortælling om en voksende population af tykke borgere, der, fordi de 

fejler i forsøget på (eller måske ligefrem nægter) at kropsliggøre 

neoliberale idealer om selvkontrol og produktivitet (og herigennem 

vægttab), bliver til som dovne og dyre ’velfærdssnyltere’ (2014: xx). 

McPhail og Bombak, såvel som Wykes, er eksempler på fatforskere, der 

fremfor detaljeret at gå traditionel fedmeforskning efter i sømmene i stedet 

er interesseret i de negative konsekvenser, som en rigid og udelukkende 

biomedicinsk forståelse af den tykke krop medfører; nemlig stigmatisering 

og diskrimination (se også fx Flanagan 1996; Kirkland 2003, 2008; 

Solovay 2000; Puhl & Heuer 2009; Boero 2009). Et andet eksempel er 

artiklen ”Is Fat a Feminist Issue? Exploring the Gendered Nature of 
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Weight Bias” (2012), hvori Janna Fikkan og Ester Rothblum gennemgår 

en lang række undersøgelser inden for så forskellige områder som 

medierepræsentation, sundhed, uddannelse, arbejdsforhold og indkomst, 

der imidlertid alle sammen konkluderer, at tykke kroppe er udsat for 

omfattende diskrimination. Og på baggrund af lignende undersøgelser 

foreslår Crandall (1994), hvordan en udbredt antipati mod tykke kroppe 

kan forstås som en ideologi lig symbolsk racisme.  

 

Også inden for humaniora har fat studies fundet vej til blandt andet 

litteraturvidenskaben, kulturstudier, teater-, medie-, og filmvidenskab og 

kunsthistorie. For eksempel kan nævnes de to omfattende antologier 

Bodies out of Bounds: Fatness and Transgression (Braziel & LeBesco (red.) 

2001) og The Fat Studies Reader (Rothblum & Solovay (red.) 2009), 

hvori den tykke krop med udgangspunkt i alt fra noveller, tegneserier, tv-

serier, film og teater undersøges på ny og i kontrast til gængse 

sundhedsvidenskabelige definitioner af ’fedme’. Dertil introducerede 

forlaget Taylor & Francis i 2012 det interdisciplinære tidsskrift Fat Studies: 

An Interdisciplinary Journal of Body Weight and Society, der belyser og 

udforsker tykhed som en intersektionel kategori, der konstitueres i samspil 

med en række andre kategorier som fx alder, race, klasse, køn, 

seksualitet, etnicitet og kropskapabelhed. 9  Yderligere et eksempel er 

temanummeret ”Theorizing fat sex”, som tidsskriftet Sexualities udgav i 

2016 indeholdende bidrag som: ”Fat male sexuality: The monster in the 

maze” (Harker 2016) og ”Fucking failures: The future of fat sex” (White 

2016).  

                                                

9 Se http://www.tandfonline.com/toc/ufts20/current (tilgået d. 09.08.2017). 
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SSttrrøømmnniinnggeerr  
 

Med dette første korte rids ovenfor har jeg peget på, hvordan Fat Studies 

er blevet udviklet i krydsfeltet til og mellem andre former for kritiske 

videnskaber. I dette afsnit vil jeg zoome yderligere ind og redegøre for, 

hvordan Fat Studies er influeret af henholdsvis feministisk, queer- og 

handicapteori – tre strømninger, som denne afhandling også bygger på.  

 

Mens Fat Studies som akademisk felt ikke endnu kunne siges at eksistere i 

1960-70’erne, udviklede fat-aktivisme sig i denne periode som en social 

bevægelse særligt i USA, hvor den var tæt forbundet med tidens politiske 

strømninger; ikke mindst kvinders kamp for rettigheder og ligestilling 

(Chalklin 2016b). Mødet mellem sådanne strømninger er udmundet i 

blandt andet feministiske forgreninger som fat-feminisme eller fatpositiv 

feminisme, der på baggrund af kritiske teorier om (kvinde)kroppen og 

samfundet kan påvise, hvordan eksempelvis misogyni, sexisme, sizeism og 

’fedmehad’ er forbundet (Boling 2011; Wann 2009; Cooper 2010, 2016; 

Rothblum 2011). Et vigtigt formål for fat-feministiske analyser af kroppen 

var og er da en kritik, der går i retning af de (bogstaveligt talt) meget 

smalle idealer og snævre opfattelser af, hvordan kroppen ’bør’ se ud (se 

fx Bordo 1993). Et særligt interesse- og forskningsområde omfatter 

’klassiske’ feministiske analyser og diskussioner af fx kropslig erfaring, 

disciplinering og skønhedsidealer – et bredt fokus, der ofte bringer 

slankeindustrien, vægtkorrigerende kirurgi, skønhedskonkurrencer og 

slankekure i fokus (som eksempler kan nævnes: Chapkis 1988; Wolf 

1991; Saukko 2006 (om slankekure og skønhed), Cohen, Wilk & Stoeltje 

1996; Banet-Weiser & Portwood-Stacer 2006 (om skønhedskonkurrencer), 
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Davis 2003 (om kropsmodifikation og vægttab)). Trods 

interessefællesskabet med feminismen var antifedmehad-perspektiver dog 

langt fra selvskrevne i feministiske diskussioner og analyser af kroppen, og 

den tykke krop forblev derfor tit og ofte en overset kategori. 

Psykoterapeuten Susie Orbachs Fat is a Feminist Issue (2010, orig. 1978) 

blev imidlertid et skelsættende værk, der kom til at generere en øget 

feministisk interesse for den tykke krops tilblivelse og betydning. Orbach, 

der afviser, at tykhed alene skulle have at gøre med mad og overspisning, 

beskriver i stedet, hvordan patriarkalske samfundsforhold må forstås som 

strukturer, der optages og indskriver sig i kroppen. Således gør Orbach 

den tykke krop til en politisk krop. Ved samtidig at foreslå at læse ’fedt’ 

som en forsvarsmekanisme mod blandt andet mænds seksualisering og 

tingsliggørelse af kvindekroppen gøres den tykke krop desuden til et 

feministisk anliggende. Om end Orbach ofte roses for at have rejst vigtige 

spørgsmål vedrørende forbindelsen mellem (patriarkalske) 

samfundsforhold og kroppens udformning, er værket også blevet kritiseret 

for at fastholde den tykke krop som et tegn på en sygelig identitet fremfor 

en naturligt forekommende kropskategori (Cooper 1998; Murray 2008; 

Tomrley 2009). ”What is it about the social position of women that leads 

them to respond to it by getting fat?” (2010: 7) spørger Orbach undrende 

i indledningen. Orbachs logik er således problematisk, idet den implicit 

forudsætter, at kroppen, hvis den ellers frigøres af patriarkalske 

samfundsstrukturer, i sit ’naturlige udgangspunkt’ er slank. En logik, der 

muligvis fjerner en del af den skyld, som den tykke krop ofte tildeles, men 

som samtidig naturliggør slankhed og undlader at sætte spørgsmålstegn 

ved den stigmatisering, som følger med i kølvandet på at blive 

diagnosticeret som en form for ’kropslig forsvarsmekanisme’. Til yderligere 
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ærgrelse for fat-aktivister havde senere feministiske teoretiseringer af 

kroppen ofte et overvejende fokus på slanke kroppe, på spiseforstyrrelser 

og de urealistiske skønhedsidealer, som særligt kvinder forventedes leve 

op til (Bordo 1993; Chernin 1983; Wolf 1990; Seid 1989).  

 

Mens sådanne analyser uden tvivl genererer værdifuld viden om og 

indsigt i konstruktionen af den normative kvindekrop, har blandt andre 

Kathleen LeBesco advaret om, at et ensidigt fokus på den slanke og 

normative krop risikerer at udviske og negligere den tykke krop ved at 

kaste et problematisk lys alene på det subjekt ”[…] whose desire to be 

‘normal’ determines her identity” (2004: 16). LeBesco retter derfor sin 

udelte opmærksomhed mod den tykke krop, som hun ønsker at fjerne fra 

lægevidenskabelige og medicinske diskurser og i stedet placere i sociale 

og kulturelle (2001, 2004, 2010, 2011). I stedet for en enten æstetisk 

eller medicinsk tilstand foreslår LeBesco at læse tykhed som dels en 

performativ gøren og en politisk situation – en tilgang, som LeBesco 

hævder, gør den tykke krop til en interessant figur, fordi den i kraft af sin 

kulturelt og diskursivt skabte position som ’afvigende’ og ’abnorm’ rummer 

en ganske særlig og værdifuld evne til at vække ubehag og forstyrre 

social orden: ”If we think of revolting in terms of overthrowing authority, 

rebelling, protesting, and rejecting, then corpulence carries a whole new 

weight as a subversive cultural practice that calls into question received 

notions about health, beauty, and nature” (2004: 1). I LeBescos 

nytænkende værk Revolting Bodies? The Struggle to Redefine Fat (2004) 

udforsker hun denne tese gennem en række kulturanalytiske læsninger af 

tykhed og skriver sig således – ligesom jeg selv gør det med denne 
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afhandling – ind i den del af Fat Studies-feltet, der henter inspiration og 

begreber fra queerteori:  

 

By queering corpulent bodies/politics, perhaps we can 

equally resist dominant discursive constructions of fatness, 

while opening new (and playful) sites for reconstructing fat 

bodies through a lens that examines the corporal alongside 

the material, the racial, and the sexual as mutually 

constitutive elements (2004: 14).  

 

En queer/fat tilgang til den tykke krop skal med andre ord åbne op for 

intersektionelle analyser af kroppen, der medtænker betydningen af en 

række andre kategorier. Ligesom LeBesco afviser jeg dermed tykhed som 

en kategori, der kan ’isoleres’ og analyseres separat. Ved i stedet at 

behandle tykhed som en kropslig kategori, der opstår på baggrund af 

komplekse magtmekanismer influeret af andre kategorier som fx 

seksualitet, køn, race og alder, åbner en queeranalytisk tilgang op for 

bredere analyser af den tykke krops betydning og tilblivelse. LeBesco er 

samtidig kritisk overfor en række af de forklaringsmodeller, der baserer 

sig på essentialistiske forestillinger om kroppen:  

 

Whether tracing along a biological path to bad genes or 

horrible hormones, or along a social path to traumatic 

childhood experience, proponents of essentialist positions 

argue that fat identity is the unfortunately inevitable 

outcome of a casual relationship with some original variable 

gone awry (ibid., min kursivering).    
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Ifølge LeBesco tjener sådanne forklaringsmodeller ofte et todelt (men 

problematisk) formål; nemlig at befri den tykke krop for en vis portion 

skyld og skam ved at fjerne det individuelle ’ansvar’ for kroppen og 

herigennem etablere en politisk platform, hvorfra tiltrængte politiske 

rettigheder kan tilkæmpes. Om end strategien synes politisk mobiliserende, 

advarer LeBesco om, at sådanne fortællinger let risikerer at reducere den 

tykke krop til en passiv, usynlig og viljeløs krop uden agens, hvorfor hun i 

stedet opfordrer til helt at gentænke den tykke krop ved at belyse ”[…] 

how particular bodies are lived” (ibid.: 125) og med henvisning til 

Elisabeth Grosz (1994); hvordan ”[…] social codes, norms, ideals, and 

signs present themselves narratively on culturally invisible fat bodies (ibid.: 

7). Et yderligere eksempel på denne anden strømning, som foregår 

mellem queer og fat, der ligeledes inspirerer denne afhandling, er 

antologien Queering Fat Embodiment (Pausé, Wykes & Murray 2014). I 

introduktionen udpeger Wykes med henvisning til LeBesco en række 

ligheder og paralleller mellem fat og queer, som hun ser muligheder i og 

beskriver som: ”The potential queerness – and queer potential – of fat 

[…]” (2014: 3). Det drejer sig først og fremmest om de lignende måder, 

hvorpå kategorierne queer og tyk medicinsk, psykologisk, socialt og 

kulturelt er blevet stigmatiseret, patologiseret, medikaliseret og udgrænset 

som anormale og sygelige identiteter. Foruden dette nævner Wykes, 

hvordan: ”Both are – or have been – at the centre of moral panics in 

which they are conceived of as perverse, excessive, unnatural, and a 

threat to the social order” (ibid.). På samme vis har ’queerness’ såvel som 

’fatness’: ”[…] been targeted by public health campaigns and other 

interventions that seek to manage, ‘cure’, or eliminate them” (ibid. 4). 

Med sin læsning på tværs af queer og fat er det Wykes’ pointe, at 
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sådanne negative diskurser om tykke kroppe og queer kroppe (og tykke 

queer kroppe) aktivt skaber og positionerer dem som ”[…] ‘unfit’ both 

physically and morally” (ibid.). Mens der eksisterer ligheder mellem queer 

og fat, slår Wykes imidlertid fast, at det ikke er formålet at kollapse de to 

kategorier: 

 

The pieces in this collection do not simply draw parallels 

between fat and queer experiences, investigate the 

intersection of fat and queer, or even argue that fat 

necessarily is queer (although these ideas are explored). 

Rather, the chapters in this collection point to the ways that 

heteronormativity operates as a regulatory apparatus which 

underwrites and governs the discourse on – and 

management of – the fat body (ibid.). 

 

Kort beskrevet kan denne del af Fat Studies-feltet siges at hente inspiration 

i queerteoris overordnede (hetero)normativitetskritik og dekonstruktive 

forsøg på at destabilisere kategorier som fx seksualitet og køn (se fx 

Chalklin 2016a; White 2016; McPhail & Bombak 2015). En queer- og fat-

inspireret tilgang til kroppen interesserer sig således for de måder, hvorpå 

identitet, materialitet, meningstilskrivelse, sprog og magt cirkulerer og 

gensidigt griber ind i hinanden. 

 

En tredje strømning (foruden feminisme og queerteori) er kritisk 

handicapteori,10 der på lignende vis problematiserer, hvordan normative 

                                                

10 Jeg anvender her for overblikkets skyld ’kritisk handicapteori’ som en paraplybetegnelse for forskellige 
teorifelter, herunder fx crip-teori, kritisk handicapteori og feministisk handicapteori. 
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kropsopfattelser producerer og naturliggør forestillingen om den sunde, 

raske og fleksible krop og samtidig udgrænser kroppe, der afviger fra 

dette ideal som syge, svagelige og forkerte (Meyer 2003). I den 

sammenhæng har ’den sociale model’, der grundlæggende udfordrer en 

traditionel medicinsk forståelse af handicap ”[…] by arguing that disability 

as a category is constructed socially, and that it is a form of social 

oppression against disabled people” (Harjunen 2003: 309), vist sig yderst 

brugbar i analyser af den tykke krop (se fx Aphramor 2009; Chan & 

Gillick 2009; Herndon 2011; Mollow 2015; Cooper 1997; Schalk 2013). 

Mens den ’medicinske model’ er et klinisk perspektiv, der gennem et fokus 

på den enkelte krops ’defekt’ eller funktionsnedsættelse forsøger at 

behandle og helbrede, skelner den sociale model mellem ’impairment’ og 

’disability’. Impairment henviser til ”[…] the physical body and the lack or 

a defectiveness of a limb, organ or mechanism of the body” (Harjunen 

2003: 308) og er således den materielle side af et handicap. I tillæg 

betegner disability ”[…] the disadvantage and restriction of activity that is 

socially created and imposed on disabled people” (ibid.: 309) og har 

dermed en stærk politisk motivation. Den sociale model åbner dermed 

også op for interessante diskussioner om, hvad der er konstrueret, og 

hvad der ikke er det – særligt fordi: ”No disease, nor that which is 

labelled as one, exists separately from society” (ibid.: 311). Flere 

fatforskere har derfor, ligesom jeg selv, ladet sig inspirere af kritisk 

handicapteori, der behandler kroppen som en altid-igangværende og 

aldrig-afsluttet proces (Meleo-Erwin 2012; Schalk 2013; Herndon 2011). 

Et eksempel er fat- og handicapforsker April Herndon, der understreger, 

hvordan en sådan forståelse kan bidrage til at nuance erkendelsen af 

kroppen mere grundlæggende: 
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Fatness and disability […] remind us that bodies are 

subjected to changing socio-cultural contexts as well as 

physiological changes. While always casting Fat as a 

transitory identity is problematic, the physical conditions of 

both fatness and disability can be usefully understood as 

fluid. Recognizing this fluidity moves away from ideas of 

inherently flawed individuals and toward accounts of 

dynamically situated bodies and identities. Regardless of 

whether [fatness and/or disability] is permanent or 

temporary, the existence of these possibilities removes 

bodies from solid ground and acknowledges once again 

that bodies are unstable (2011: 132).  

 

Herndon advokerer imidlertid ikke alene for brugen af handicapteori i 

undersøgelser af den tykke krop, (alene) fordi hun håber at kunne åbne 

for nye diskussioner af normalitet og kropslig tilblivelse, men også fordi 

hun grundlæggende anser den tykke krop som uløseligt forbundet med: 

 

[…] dominant definitions of impairment and disability […] 

entangled in cultural debates about medicalization, group 

and individual autonomy, cultural decisions and 

consequences of pathologizing certain bodies, demanding 

corrective action on the part of individual people rather 

than collective social action (ibid.: 123). 

 

Ligheden mellem måden, hvorpå den tykke krop og den handicappede 

krop bliver til som patologiske identiteter, der må tilpasses 
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samfundsmæssige krav om kropskapabelhed (fremfor det modsatte), er 

med andre ord slående. Interessefællesskabet mellem handicap og fat har 

imidlertid også rejst vigtige spørgsmål om, hvorvidt den tykke krop skal 

(eller overhovedet bør og kan) betegnes som handicappet? I ”Can a Fat 

Woman Call Herself Disabled?” (1997) diskuterer Cooper sådanne 

spørgsmål ved at pege på både ligheder og forskelle mellem og i 

kategorierne. Cooper er dog i sidste ende mere afvisende end åben 

overfor muligheden af at udråbe tykhed som et handicap. Cooper overser 

imidlertid, at de to kategorier ikke nødvendigvis behøver være 

sammenfaldende for at drage nytte af hinanden. Jeg ser derfor hellere til 

kønsforsker Sami Schalk, der i ”Coming to Claim Crip: Disidentification 

with/in Disability Studies” (2013) forklarer, hvordan hun ikke endnu har et 

handicap, men alligevel identificerer sig med (fremfor som) crip:   

 

I use identify with to mean having acknowledged and 

prioritized political and personal connections to a group 

with which one does not identify as a member. To identify 

with means to feel implicated by the culture and politics of 

another group and seek to better understand this link. While 

to identify with could be understood as analogous to being 

an ally, I contend that there is something more personal, 

sustained, and affective about it. Identifying with is a 

careful, conscious joining—a standing/sitting among rather 

than by or behind a group—which seeks to reduce 

separation while acknowledging differences in privileges 

and oppression (2013: intet sidetal, min kursivering).  
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Schalks skelnen præciserer yderligere en pointe, som jeg med denne 

afhandling må forholde mig til, nemlig den, at jeg ikke selv (i skrivende 

stund) identificerer mig som tyk. Alligevel er jeg ikke (måske navnlig som 

kvinde) ubekendt med oplevelsen af at indgå i et stærkt individualiseret og 

kropsfikseret samfund, der på et utal af måder tilskynder mig til at 

optimere og disciplinere min krop efter herskende sundheds- og 

skønhedsidealer. Mens jeg i ”Et indledende kapitel om (videnskabs)teori” 

vil komme nærmere ind på det at situere sig selv som et ’forskersubjekt’ i 

forhold til et forskningsfelt og et udvalgt ’analyseobjekt’, vil jeg her blot 

fastslå, at jeg identificerer mig med den tykke krop, men ikke som en tyk 

krop.  

 

DDaannsskk  ppooppuullæærrkkuullttuurr  ––  ddaannsskk  ffoorrsskknniinngg??  
 

Denne afhandling tager udgangspunkt i dansk populærkultur. Mit oprids 

af feltet omkring Fat Studies har imidlertid næsten udelukkende haft fokus 

på en amerikansk kontekst. Det er derfor nødvendigt at reflektere over, 

hvordan disse primært amerikanske teorier overføres til en dansk kontekst. 

Når jeg ikke tøver med at anvende amerikansk teori i mine undersøgelser 

af dansk populærkultur, er det først og fremmest, fordi jeg hverken ser 

logikken i eller muligheden for helt at adskille amerikansk kultur fra dansk 

kultur. Konkret er flere af de tv-koncepter, jeg ser nærmere på i min 

afhandling, fx direkte importeret fra USA, og at de kropsidealer, som 

italesættes i mit materiale, desuden udelukkende skulle have rødder i en 

særlig dansk og afgrænset kropskultur, virker yderligere usandsynligt. 

Hvad angår min brug af amerikansk teori, er jeg på linje med Tiina 
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Rosenberg, når hun peger på, at queerteori muligvis har sine kulturelle 

rødder i USA, men teoretisk er forankret i en europæisk idéhistorie (2002: 

64). Af disse årsager anser jeg det ikke for problematisk at anvende 

amerikansk teori i analyser af dansk populærkultur, selvom jeg selvfølgelig 

er bevidst om, at det at tilpasse et amerikansk teorifelt til en dansk kulturel 

virkelighed kræver læsninger og analysestrategier, der er sensitive overfor 

forskelle, nuancer og afvigelser. Inden jeg når til mine metodiske 

overvejelser, vil jeg imidlertid gerne med et par eksempler vise, at dansk 

fatforskning muligvis er sporadisk, men bestemt ikke ikkeeksisterende.   

 

I Frygten for fedtet (2017, orig. 1997) afdramatiserer speciallæge i 

psykiatri Birgit Petersson en række frygtsomme forestillinger om ’fedtet på 

kroppen’. Foruden et kritisk blik på de data og de argumenter, som 

megen traditionel biomedicinsk fedmeforskning hviler på, retter Petersson 

desuden en skarp kritik mod slanke- og medicinalindustriens rolle i både 

skabelsen og fastholdelsen af den tykke krop som en ’syg’ identitet. I et 

lignende spor gennemgår Bente Klarlund Pedersen i artiklen ”Hellere fed 

og fit end tynd og tam” (2003) en dengang ny, stor undersøgelse, som 

også i Danmark vakte opsigt.11 Uden at sætte spørgsmålstegn ved fedme 

som patologi sætter Klarlund dog spørgsmålstegn ved en række af de 

konklusioner, som er blevet uddraget på baggrund af undersøgelsens 

resultater – blandt andet at det skulle være den konkrete ’overvægt’, der 

forkorter levetiden for tykke kroppe og ikke fysisk inaktivitet. Klarlund 

afviser således at sidestille kategorierne tyk og usund og kunne således 

fint indskrives i den del af Fat Studies-feltet, som sundhedsbevægelsen 

                                                

11 Det drejer sig om resultaterne fremlagt i følgende artikel: Fontaine K R, Redden D T, Wang C et al. 
(2003). ”Years of life lost due to obesity”, i: JAMA 2003, 289: 187-193. 
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HAES repræsenterer.   Idrætsforsker Verner Møller fastholder ligesom 

Klarlund, at fedme er et problem, men hævder samtidig, at udpegningen 

af fedme som et globalt sundhedsproblem har fået det  til at ændre 

karakter: Fra udelukkende at være et helbredsproblem er fedme i lige så 

høj grad blevet til et selvværds- og socialt problem. Med bogen Det 

gyldne fedt: Analyse af et lukrativt samfundsproblem (2006) og senest 

med kapitlet ”Det sygeliggjorte fedt” i antologien Det diagnosticerede liv 

– sygdom uden grænser (Møller & Jespersen 2010) sætter Møller, 

ligesom jeg gør det i mine tre artikler, fokus på, hvordan en moderne 

forståelse af fedme strækker sig langt ud over en sundhedsmæssig 

bekymring. Møller peger desuden på, hvordan en ’fedtforskrækkelse’ 

synes at have ramt danskerne, hvorfor salget af kogebøger, slankekure, 

lightprodukter og slankepiller er blevet til en yderst indbringende 

slankeindustri. Om end Møller forholder sig kritisk til graden af panik, som 

er opstået omkring ’fænomenet’ fedme, forbliver han imidlertid inden for 

den diskurs, der med henvisning til sundhedsvidenskaben fremsætter 

fedme som en truende epidemi og et problem, der må og skal løses. Mere 

kritisk overfor den måde, fedme også sprogligt konstrueres på, er Ditte-

Marie From, der med sin ph.d.-afhandling De sunde overvægtige børn. 

Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn 

(2012) har undersøgt, ”[…] hvad bestemte fortællinger, antagelser, 

fordømmelser, målsætninger, strategier og tilgange til overvægt og 

overvægtige mennesker gør, når vi med pædagogiske virkemidler ønsker 

at forebygge og sundhedsfremme de overvægtige børn, der er udpegede 

til at have et særligt sundhedsproblem” (2012: 15). Froms afhandling 

konfronterer da ”[…] den herskende overvægtsproblematik ved i første 

omgang ikke at bestræbe sig på at finde nye svar” (ibid.: 16), men i 
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stedet undersøge, ”[…] hvordan konstruktioner af overvægt som et 

individuelt og samfundsmæssigt problem bliver formet gennem diskursive 

fortællinger om det sunde liv og den gode borger, og hvordan disse 

diskurser former kommunale sundhedspædagogikker og overvægtige 

børns selvforståelser (ibid.). Camilla Schwartz har også i sin afhandling 

Sund og usund subjektivitet i velfærdsstaten (2013) blik for diskursers 

betydning for den tykke krop, som hun undersøger ved ”[…] komparativt 

at samlæse velfærdstatens blik på borgeren og litteraturens blik på sig selv 

som borger og subjekt” (ibid.: 9). Konkret har Schwartz fokus på 

henholdsvis ’aids og seksualitet’ (i årene 1990-1998) og 

’overvægt/undervægt’ (i årene 2001-2012) – et fokus, der betyder, at 

hun blandt andet går kritisk i rette med Sundhedsstyrelsens rapport Små 

skridt (2009).12 Ifølge Schwartz identificerer og producerer rapporten 

diskursivt den tykke borger som altid allerede i udgangspunktet ulykkelig, 

mens lykken og ’det gode liv’ gøres til en effekt af vægttab. Professor ved 

Institut for Folkesundhedsvidenskab Signild Vallgårda er også en del af 

samme sundhedspædagogiske og -politiske forskning, der med sit kritiske 

blik på fedme principielt sagtens kunne regnes til Fat Studies, om end 

hverken From, Schwartz eller Vallgårda aldrig selv nævner feltet. 

Vallgårda har således i en årrække arbejdet med sundhedspolitikker og 

forebyggelsesetik i relation til blandt andet fedme. Som eksempel kan 

nævnes artiklen ”Ethics dilemmas of early detection of obesity” (2016), 

hvori Vallgårda diskuterer både fordele og ulemper ved en tidlig 

opdagelse af og indsats overfor overvægt: ”It may help people to lead a 

                                                

12 Se 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/007C9086E1A94D54836586A695B6E29C.ashx 
(tilgået d. 10.08.2017). 
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healthier life and non-detection could be considered neglectful. It may, 

however, cause anxiety, interfere with people’s integrity, focus only on 

individual causes and responsibilities, cause stigmatization and have 

adverse effects by inducing weight gain” (ibid.: 543). Inden for historie 

har Anne Katrine Kleberg Hansen undersøgt fremstillinger af ’fedme’ i 

lægevidenskabelige tekster fra perioden 1700-1900, ligesom hun med 

udgangspunkt i Vesteuropas lægevidenskabelige kulturhistorie har set 

nærmere på brugen af historiske narrativer i nutidige forsøg på at forklare 

’fedmeepidemiens’ fremkomst (2014). Kleberg er desuden en del af 

forskningsgruppen BioHistory, som ledes af Anne Løkke, der i 2008 

tiltrådte som professor i dansk social- og kulturhistorie med særligt fokus 

på historisk forskning i fedme. Løkkes tiltrædelsesforelæsning ved Saxo-

Instituttet med titlen ”Fed, korpulent eller bare velnæret” (2009) havde 

fokus på de historisk skiftende forståelser af kropsstørrelse og de 

videnskabelige tilgange til ’fedme’, som disse affødte. Ligesom Birgit 

Petersson opfordrer Løkke til forsigtighed, hvad angår de mange 

forskningsresultater om fedme, der tit og ofte peger i forskellige retninger:  

 

Meget taler for, at fedme ikke er én og samme ting, men at 

vi endnu dårligt forstår de forskellige virkningsmekanismer. 

Til gengæld er forskningen entydig på ét punkt: 

Overvægtige og fede – især kvinder – udsættes i hele den 

vestlige verden for massiv diskrimination privat, på 

arbejdsmarkedet og i sundhedssystemet. Der er ingen 

respekt for eller bare accept af retten til at æde sig fed, hvis 

man har lyst. Og for dem, der er fede af genetiske, 

infektionsmedicinske, stofskiftemæssige eller andre grunde 
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og ikke har haft et valg, falder fordømmelsen lige så 

benhårdt (ibid.). 

 

BioHistory-forskningsgruppen, der har fokus på kroppens historicitet og 

”[…] how human bodies have changed in relation to health, stature, 

weight and other body features which have not been constant over space 

and time”, 13  indgår desuden i et større samarbejde med det 

tværdisciplinære projekt ved Københavns Universitet: Governing Obesity 

(GO). Mens GO har til formål ”[…] at levere nye metoder, indsigter og 

tilgange til forebyggelse og behandling af overvægt og fedme via 

effektive interventioner på individ- og samfundsniveau gennem et helt 

livsforløb”14 – og derfor bestemt ikke skriver sig ind i et kritisk Fat Studies-

felt – nævner jeg det her, fordi det trods alt er et projekt, der ikke alene 

anvender naturvidenskabelige fund og teknikker i deres undersøgelse af 

den tykke krop, men også (til dels) trækker på historiske og sociologiske 

forklaringsmodeller. Mere konkret situeret i Fat Studies er Katrine 

Meldgaard Kjærs endnu ikke afsluttede ph.d.-projekt, hvori hun blandt 

andet undersøger, hvordan mad, spisning og spisevaner er forbundet med 

forestillinger om ’gode’ og ’dårlige’ kroppe, der placerer dem i sociale 

hierarkier (2017; 2016). Også specifikt forankret i Fat Studies kan nævnes 

en række nyere specialer, der blandt andet tæller: Den tykke borger - En 

analyse af medborgerskab og magt i den danske fedmedebat (2012) af 

Patrick Klein, Nogle mennesker vejer mere end andre. En diskursanalytisk 

undersøgelse af vores kollektive forståelser af fedme og mennesker 

positioneret som fede i Danmark mellem 2005-2015 (2016) af Mette 

                                                

13 Se http://biohistory.ku.dk. (tilgået d. 30.08.2017) 
14 Se http://go.ku.dk/dansk/om. (tilgået d. 30.08.2017) 
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Monja Rattenborg, Et moderne Freakshow – en analyse af tv-kanalen 

TLC’s udstilling af den tykke krop (2016) af Anne Baden Rohde samt En 

analyse af forholdet mellem krop, træning og fællesskab i 

idrætsforeningen Kilo Killers (2014)15  af Sidsel Brædder Vinther, der 

desuden har bidraget til feltet med artiklen ”At blive en sørgbar krop – en 

affektteoretisk analyse af Fede Tider” (2012).  

 

Mine nedslag viser, at der findes dansk forskning, som på forskellig vis 

udfordrer og nuancerer traditionel biomedicinsk fedmeforskning. Mit rids 

viser imidlertid også, at det ikke er muligt at tale om et sammenhængende 

dansk forskningsfelt, og at den forskning, som findes, hovedsageligt har 

udfordret de krops- og sundhedsforståelser, som traditionel dansk 

fedmeforskning baserer sig på, ved at tage empirisk udgangspunkt i disse. 

Skønt dette arbejde er vigtigt og absolut nødvendigt, tager denne 

afhandling en anden vej. Ligesom LeBesco er jeg nysgerrig på, hvad 

analyser kan bidrage med, hvis ”[…] inquiries about fat [are moved] from 

medical and scientistic discourses to social and cultural ones” (2004: 2). 

Denne afhandling udfylder da et hul i dansk ’fedmeforskning’, idet den 

med et kulturanalytisk blik på den tykke krop bidrager med en nuancering 

og en problematisering af en traditionel biomedicinsk forståelse af 

’fedme’. Denne nuancering sker mere konkret gennem en interesse for de 

måder, hvorpå den tykke krop i forskellige populærkulturelle 

sammenhænge tit og ofte fremsættes som et problem, der kræver en 

                                                

15 Specialet af Klein er tilgængeligt online her: 
https://befrielsesfronten.files.wordpress.com/2016/03/klein-patrick-dentykkeborger.pdf, mens specialet af 
Rattenborg venligst er personligt udlånt. Hverken Rhodes eller Vinthers speciale er mig bekendt 
tilgængeligt online – til gengæld er artiklen ”Krop og Træning i Kilo Killers” (2015), der er baseret på 
Vinthers speciale i samarbejde med Lone Friis Thing, tilgængelig her: idrottsforum.org. 
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løsning. Når det sker, er det nemlig næsten altid med henvisning til en 

hastigt voksende fedmeepidemi, der truer både sundhedsmæssigt såvel 

som økonomisk. Jeg er hverken interesseret i at be- eller afkræfte en sådan 

fortælling. I stedet ønsker jeg at undersøge, hvordan den tykke krop bliver 

til som problematisk på baggrund af sådanne fortællinger. Samtidig er det 

nødvendigt at pege på, hvordan populærkulturelle narrativer, der 

problematiserer tykhed, ofte indledes med henvisning til sundhed, men 

hurtigt udfyldes af ganske andre og ikke direkte sundhedsrelaterede 

fortællinger om kroppen. Det er altså denne måde, hvorpå den tykke krop 

fortælles frem som en problematisk identitet, der strækker sig langt ud over 

det kropslige og sundhedsmæssige, der udgør grundlaget for denne 

afhandling – og som får mig til at spørge, hvordan (og med hvilke 

konsekvenser) tykhed overhovedet er blevet til et så problematisk 

fænomen? Projektet hviler da på en hovedtese om, at den tykke krop 

gennem en senmoderne og sundhedspolitisk ’kamp mod fedme’ er blevet 

til symbolet på ikkesundhed, ulykke, sygdom og død, og at denne 

symbolske sammenkædning har haft betydelig indflydelse på forståelsen 

og fremstillingen af den tykke krop, som den er kommet til udtryk i en lang 

række andre (og ikke direkte sundhedsrelaterede) fortællinger om 

kroppen. Min afhandling skal da nuancere og udfordre dominante 

fortællinger om den tykke krop ved simpelthen at fjerne blikket fra 

sundhedsvidenskabelige og biomedicinske narrativer om kroppen og i 

stedet kaste et kulturanalytisk blik i retning af de populærkulturelle 

fortællinger om kroppen, som konstruktionen af tykhed også udgøres af. 

Dette tilsigter jeg at gøre gennem et triangulært fokus på henholdsvis 

narrativitet, affekt og biomagt – tre begreber, som vil blive udfoldet og 

begrundet i kapitlet ”Et trekantsdrama”. Med fokus på, hvordan den tykke 
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krop (re)produceres gennem affektive narrativer, og hvordan disse 

narrativer giver liv til en populærkulturel fortælling om en fremtidsløs, 

døende og uelskelig tyk krop, skriver denne afhandling sig ind i 

internationale akademiske såvel som aktivistiske diskussioner om, hvordan 

tykhed kan begrebsliggøres anderledes. En sådan forskningsinteresse 

stiller krav til afhandlingens metodiske tilgang – noget, som kønsforsker 

Carol Lee Bacchi med en særlig interesse for politiske 

problemkonstruktioner hjælper mig på sporet af. I det følgende afsnit vil 

jeg kort redegøre for Bacchis metodiske tilgang ”What’s the Problem 

Represented to be” – en tilgang, der gennem undersøgelse af, hvad som 

problematiseres, og hvad der omvendt får lov at forblive 

uproblematiseret, kaster et kritisk lys på selve måden, hvorpå et problem 

bliver til som et problem på (Bacchi 1999: 59).  

 

PPrroobblleemmkkoonnssttrruukkttiioonneerr  oogg  ffoorrsskknniinnggssssppøørrggssmmååll  
 

I Women, Policy and Politics: the construction of policy problems (1999) 

undersøger Carol Lee Bacchi, hvordan politiske problemløsningsforslag 

diskursivt bliver til, og hvordan de konstruerer en konkret politisk 

virkelighed med reelle konsekvenser for dem, som forbindes med 

problemet. Med afsæt i kritisk feministisk teori og stærkt inspireret af 

Foucaults genealogiske metode understreger Bacchi, at politiske forsøg på 

at løse samfundsmæssige problemer ikke skal forstås som objektive tiltag, 

der forsøger at rette op på uretfærdigheder, der eksisterer uafhængigt af 

vores forståelser af dem – tværtimod:  
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[S]pecific proposals (or ways of talking about a ‘problem’) 

impose a particular interpretation upon the issue. In this 

sense governments create ‘problems’, rather than reacting 

to them, meaning that they create particular impressions of 

what the ‘problem’ is. Importantly these impressions 

translate into real and meaningful effects for those affected 

(Bacchi 2010: 2).  

 

For Bacchi er den diskursive konstruktion af et problem dermed alt andet 

end en tilfældig italesættelse, men i stedet et specifikt og konkret sted, 

hvorfra politik aktivt produceres. Bacchi tager derfor også afstand fra 

mere traditionelle politiske analyser af samfundsmæssige problemstillinger, 

der udelukkende har til formål at identificere og løse problemer uden at 

interessere sig for, hvordan et socialt fænomen diskursivt bliver til som et 

problem i det hele taget: 

 

[‘P]roblems’ do not exist out there, in the social world, 

waiting to be addressed and ‘solved’ [...] ‘problems’ are 

created by the policy community. By this I mean that any 

policy proposal necessarily contains a diagnosis of the 

problem to be addressed, this policy proposal by its very 

nature identifies what is of concern and what needs to 

change. I call this a problem representation and suggest, as 

a first step in policy analysis, teasing out the problem 

representations which necessarily lodge in policy proposals 

(Bacchi 1999: 199).  
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Selve måden et ’problem’ betragtes på har altså ifølge Bacchi betydning 

for, hvordan vi efterfølgende forsøger at løse det. Med denne pointe i 

baghovedet vil jeg foreslå, at Fat Studies’ forskellige forsøg på at 

udfordre en traditionel og biomedicinsk forestilling om ’fedme’ skal forstås 

inden for samme logik. I kontrast til lægefaglige forsøg på at blive af med 

den tykke krop og mere traditionelle politiske analyser af de 

samfundsmæssige udfordringer forbundet med ’fedme’, der udelukkende 

har til formål at identificere og løse følgevirkningerne af ’problemet’, 

tilbyder Fat Studies en anden vej og et andet perspektiv. Det er denne 

anden vej, jeg med denne afhandling begiver mig ud på. Jeg forstår 

således den tykke krop som en interessant betydningskonstruktion, der 

kalder på en kritisk analyse. Fremfor at fastsætte den tykke krops 

betydningsindhold er jeg imidlertid interesseret i den måde, hvorpå tykhed 

bliver til som problematisk. Min metodiske tilgang er da, ligesom Bacchis, 

overordnet dekonstruktiv – en term, jeg ikke anvender om en bestemt 

metode, men om de forskellige (norm)kritiske teorier og greb, jeg gør 

brug af i afhandlingen. Et eksempel er mine ’paranoide læsninger’ 

inspireret af queerteoretiker Eve K. Sedgwick, der hævder, at et kritisk blik 

på sproglige og litterære betydningsskabelser giver et samtidigt indblik i 

normens mange virkemåder (1985). Sedgwicks pointe er, at sandheder, 

selvfølgeligheder og commonsenseforståelser ofte er kendetegnet ved 

deres egen ’usynlighed’ – men at de træder frem, når fortællingerne om 

dem brydes og udfordres. Når jeg går dekonstruerende til værks i denne 

afhandling, er det på samme vis med en forståelse af dekonstruktion som 

et ’fremmedgørende værktøj’, der kan bruges til at forstyrre og 

derigennem tydeliggøre normkonstruktioners indhold og tilblivelse 
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(Dahlerup 2002). Eller som professor i litteratur Barbara Johnson forklarer 

det:   

 

Dekonstruktion er ikke en slags tekstuel vandalisme eller 

generaliseret skepticisme, konstrueret for at bevise, at 

mening er en umulighed. Ej heller er det en á priori 

antagelse om, at enhver tekst er selvreflekterende, at enhver 

tekst kun består i en leg med signifianter, eller at enhver 

tekst drejer sig om forholdet mellem tale og skrift. Snarere 

er det en omhyggelig udredning af modsatrettede 

betydningskræfter, som arbejder i teksten selv (Johnson 

2004: 32). 

 

Når Johnson her beskriver ’teksten’, refererer hun til en konkret litterær 

tekst. Tekst er imidlertid et begreb, som jeg i denne afhandling refererer til 

i sin bredeste forstand. Jeg skelner således for eksempel ikke mellem et 

computerspil, en tv-serie eller en roman, men behandler alle tre som 

’tekster’, der skaber en fortælling eller en narrativ – to andre begreber, 

jeg i øvrigt heller ikke skelner mellem, men anvender synonymt om 

produktet af en historiefortællende praksis (se desuden afsnittet om 

narrativitet). Metodisk placerer jeg mig da i slipstrømmen af en derridask 

forståelse af dekonstruktion, dvs. som en læsestrategi, der med fordel kan 

anvendes til at synliggøre implicitte hierarkier og naturaliserede 

normkonstruktioner (Derrida 1986, orig. 1967). Afhandlingens 

dekonstruerende tilgang skal derfor ikke forstås som en konkret analytisk 

metode, men som en fremmedgørende bevægelse, der kan hjælpe til at 

belyse, hvordan en fortælling bliver til (som fx problematisk, farlig, 
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ulykkelig), fremfor hvad den mere konkret betyder. Tilsammen udgør 

sådanne teoretiske såvel som metodiske greb og overvejelser, hvad jeg 

har valgt at kalde for en normkritisk læsestrategi – et begreb, som jeg i 

det følgende kapitel mere præcist vil udfolde. Med et kulturanalytisk, 

normkritisk og dekonstruerende blik på kroppen vil jeg derfor med denne 

afhandling besvare følgende forskningsspørgsmål: 

  

11..  HHvvoorrddaann  bbll iivveerr  ffoorrssttååeellsseenn  aaff  oogg  ffoorreesstt ii ll ll iinnggeenn  oomm  ddeenn  

ttyykkkkee  kkrroopp  tt ii ll   ii   nnyyeerree  ddaannsskk  ppooppuullæærrkkuullttuurr??  

  

22..  HHvvoorrddaann  rreellaatteerreerr  ddeenn  ttyykkkkee  kkrroopp  ssiigg  tt ii ll   ffoorreesstt ii ll ll iinnggeerr  oomm  

ssuunnddhheedd  oogg  ’’ddeett  ggooddee  ll iivv’’??  

 

Disse forskningsspørgsmål besvarer jeg gennem et analytisk fokus på, 

hvordan affekt, biomagt og narrativitet spiller ind i tilblivelsen af den tykke 

krop. Jeg udfolder affekt, biomagt og narrativitet i kapitlet Et 

trekantsdrama, men inden da følger et kapitel om den teoretiske ramme, 

som afhandlingen placerer sig indenfor. 
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EEtt  kkaappiitteell  oomm  
((vviiddeennsskkaabbss))tteeoorrii  
 

Med det indledende kapitel om Fat Studies har jeg opridset et 

forskningsfelt baseret på kritisk teori. Jeg har ligeledes udpeget min egen 

forskningsinteresse i form af den tykke krops tilblivelse som en moderne 

populærkulturel problemkonstruktion. Med denne afhandling er jeg med 

andre ord interesseret i at forstyrre den form for vanetænkning, der ofte 

omgiver den tykke krop. Omvendt kunne formålet med denne afhandling 

også beskrives som en problematisering af de måder, hvorpå den slanke 

krop på bekostning af den tykke etableres som normativ. Med dette 

kapitel forfølger jeg denne interesse for Andetgørelse og tilblivelse ind i et 

kritisk handicap- og queerteoretisk tankeunivers, der overordnet set kan 

siges at interessere sig for konstruktionen af normer. De to vidensfelter er 

således valgt, fordi de tilbyder metodiske redskaber og et teoretisk 

rammeværk til at forstå de måder, hvorpå forskellige fortællinger 

producerer, former og hierarkiserer (og nogle gange ekskluderer) 

ikkelegitime kroppe og liv. Da både kritisk handicap- og queerteori har sit 

udspring i poststrukturalistisk tænkning, indleder jeg kapitlet her med at 

knytte dette erkendelsesmæssige rammeværk an til mine analyser af den 

tykke krop, der som nævnt baserer sig på en række kulturprodukter i form 

af et computerspil, en roman og et tv-program. Jeg behandler imidlertid 

ikke disse udvalgte kulturprodukter som adskilte størrelser, men som 

forskellige populærkulturelle ‘tekster’ (her forstået i bred forstand som 

både lyd, billede og skrift), der hver især gensidigt portrætterer og 
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forhandler betydningen af den tykke krop. Afhandlingens fokus på, 

hvordan mening etableres i populærkulturelle produkter, betyder samtidig, 

at jeg indskriver mig i en humanistisk tradition af nyere kulturstudier, der 

gennem tekstanalyser og kritisk teori undersøger sin kulturelle samtid 

(Sørensen et al. 2010). Ved at behandle forskellige kulturprodukter som 

en form for ’tekst’, indskriver jeg mig desuden i den såkaldte sproglige 

vending, der bygger på en poststrukturalistisk forståelse af, at sproget er 

den erkendelsesmæssige ramme for vidensproduktion. Det følgende afsnit 

om poststrukturalistisk tænkning og den sproglige vending skal derfor 

læses som en præcisering af afhandlingens epistemologiske og 

videnskabsteoretiske forankring, der danner grundlaget for det følgende 

afsnit om henholdsvis queer- og kritisk handicapteori, der tilsammen udgør 

afhandlingens teoretiske fundament. Det teoretiske såvel som det 

metodiske omdrejningspunkt for denne afhandling er da normativitetskritik 

– et begreb, jeg kommer til at udfolde og argumentere for løbende i dette 

kapitel. Tilsammen munder kapitlet ud i en præcisering af min normkritiske 

læsestrategi, der gennem en række dekonstruerende og kritiske spørgsmål 

sætter fokus på de in- og eksklusioner, der skaber den slanke og den tykke 

krop som henholdsvis et efterstræbelsesværdigt ideal og en pervers, 

sygelig, patologisk og uønskelig størrelse.  

 

PPoossttssttrruukkttuurraalliissmmee  oogg  ddeenn  sspprroogglliiggee  vveennddiinngg  
 

Fremfor en teori i traditionel forstand kan poststrukturalisme anskues som 

en række kritiske strategier, der hver på sin vis udfordrer en traditionel 

vestlig metafysik og dens tilhørende begreber som fx identitet, sandhed og 
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objektivitet (Esmark, Laustsen & Andersen 2005). Når metafysikkens 

effekter på sprog og tænkning underlægges en poststrukturalistisk kritik, 

sker det dog med en samtidig erkendelse af, at det at tænke ’uden for’ 

metafysikkens rammer er og bliver en umulig opgave, da sprog og 

tænkning altid fra starten er gennemsyret af netop metafysikken. 

Erkendelsen af en bevidsthedsuafhængig verden bliver dermed, fra et 

poststrukturalistisk perspektiv, til en erkendelsesmæssig umulighed. 

Influeret af Rosi Braidotti foreslår Christel Stormhøj i Poststrukturalismer – 

Videnskabsteori, analysestrategi, kritik (2006) 16  at forstå 

poststrukturalisme som en form for nomadisk tænkning – dvs. uden et fast 

fundament og fikserede grænser eller det, Braidotti selv beskriver som 

”[…] the kind of critical consciousness that resists settling into socially 

coded modes of thought and behaviour” (Braidotti 1994: 5). Ved at 

insistere på, at ingen viden er eller kan være absolut, bliver 

poststrukturalismens opgave at dekonstruere og dermed stille 

spørgsmålstegn ved den viden, som ellers fremstår universel – en proces, 

der altså ifølge Braidotti giver den nomadisk karakter. Stormhøj beskriver 

endvidere poststrukturalisme som antifundamentalistisk, og dermed som 

modstander af alle former for absolut viden, ligesom hun fremdrager en 

”ikke-reducerbar flerstemmighed” som et vigtigt element i 

poststrukturalistisk vidensproduktion (2006: 15). Med begrebet ikke-

reducerbar flerstemmighed trækker Stormhøj på Donna Haraway, når hun 

insisterer på vigtigheden af ikke at reducere kompleksiteten i det, som 

undersøges. På baggrund af Braidotti såvel som Haraway peger Stormhøj 

                                                

16 Det er vel at mærke en teoretisk pointe, når Stormhøj konsekvent skriver poststrukturalismer i flertal, 
idet hun ønsker at pointere, at sådanne udgøres af ”[…] løst beslægtede strømninger i filosofi, 
sprogvidenskab, andre humanvidenskaber og samfundsvidenskaben” og derfor ikke bør forstås som en 
entydig teoretisk retning (Stormhøj 2006: 13).  
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slutteligt på, at al viden er perspektivisk, fordi den dels altid er forankret 

kropsligt og dels altid fra starten situeret i et bestemt socialt punkt 

(Stormhøj: 17). Poststrukturalisme står således i kontrast til en positivistisk 

videnskabstradition og troen på et objektivt forskersubjekt, der på sikker 

afstand kan kaste et kontekstuafhængigt blik på det, der undersøges. I 

stedet forstås viden og magt som intimt og uløseligt forbundet med 

hinanden, idet viden altid udspringer af en bestemt erkendelsesmæssig 

interesse hos subjektet (ibid.: 115). En sådan forståelse taler ind i min 

normkritiske analysestrategi – ved at fremlægge og argumentere for min 

teoretiske situering forsøger jeg således at synliggøre, hvad jeg vil kalde 

for mine analytiske ledetråde ind i materialet. En normkritisk 

analysestrategi kan derfor også, som Anders Esmark, Carsten B. Laustsen 

og Niels Åkerstrøm Andersen gør det, forstås som et ”(…) blik for blikke 

[…], der leder iagttagelsen og former et vist udsnit af virkeligheden på 

bekostning af et andet” (2005: 10) – en pointe, som feministisk 

standpunktsepistemologi har bidraget til. Med rødder i marxistisk 

klasseteori hævder klassisk feministisk standpunktsteori, at kvinder som 

konsekvens af deres historiske undertrykkelse og deraf særlige sociale 

samfundsposition har en privilegeret erkendelsesmæssig fordel (se fx 

Lykke 2008: 133-136; Dorothy Smith 1987; Harding 1991). Haraway, 

der deler standpunktsfeministers synspunkt om, at (forsker)subjektet er en 

uomgængelig del af den kontekst, der undersøges, afviser imidlertid, at 

kvinder (eller andre undertrykte grupper) skulle kunne befinde sig uden 

for de strukturer, de ønsker at kritisere, og dermed have adgang til et 

mere objektivt perspektiv. Fremfor en særlig gunstig position, hvorfra kritik 

kan formuleres, foreslår Haraway med begrebet situeret viden, at al 

vidensproduktion forstås som perspektivisk og lokal positioneret (1991). Et 
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videnssubjekt kan således ikke adskilles fra dets kropslige, sociale og 

historiske kontekst – en utopisk forestilling, som Haraway kalder for 

”gudetricket” og et levn fra positivismen (1991: 188). I stedet 

argumenterer hun for skabelsen af reel objektivitet ved at anskue blikket 

som altid partikulært og kropsligt funderet:  

 

I am arguing for politics and epistemologies of location, 

positioning, and situating, where partiality and not 

universality is the condition of being heard to make rational 

knowledge claims. These are claims on people’s lives; the 

view from a body, always a complex, contradictory, 

structuring and structured body, versus the view from 

above, from nowhere, from simplicity (ibid.: 195). 

 

Det er denne pointe om, at viden altid er frembragt af nogen med et 

specifikt formål, der samtidig skal sikre, at vidensproduktion ikke ender i 

hverken absolutte sandheder eller i ren og skær relativisme:  

 

Relativism is the perfect mirror twin of totalization in the 

ideologies of objectivity; both deny the stakes in location, 

embodiment, and partial perspective; both make it 

impossible to see well. Relativism and totalization are both 

‘god-tricks’ promising vision from everywhere and nowhere 

equally and fully, common myths in rhetorics surrounding 

Science (ibid.: 191).  
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Ifølge Haraway er viden relativ i den forstand, at den altid er historisk 

kontingent – hvorfor vi også altid principielt kunne vide anderledes. 

Ligesom Haraway forstår jeg viden som en konstruktion. En sådan 

konstruktionisme mødes ofte af kritikken om, at konstruktionisme resulterer 

i værdirelativisme – en position, hvorfra alt kan siges at være ’lige godt’ 

(og sandt) og derfor også i sidste ende ligegyldigt. Jeg vil gerne gå denne 

kritik i møde ved – i tillæg til Haraway – at tilslutte mig diskursteoretikerne 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes argument om, at værdier ganske rigtigt 

er relative, men at de også samtidig må forstås som relationelt 

konstituerede og dermed også som relative til hinanden (1985: 106). Det 

betyder, at værdier hverken skal ses som absolutte sandheder eller som 

arbitrære og tilfældige fænomener, men som konstruktioner konstitueret 

og betinget af det netværk, som de indgår i. At værdier eller viden er 

konstruktioner betyder derfor hverken, at de ligegyldige eller lette at 

omgå – tværtimod er konstruktioner både magtfulde og virkningsfulde 

størrelser med konkrete sociale effekter. I Bodies that Matter (1993) viser 

Judith Butler, hvordan dette er tilfældet, når det eksempelvis handler køn. 

For selvom kønnet, som Butler hævder det, er en diskursiv konstruktion, 

betyder det ikke, at et sådant kan gøres om eller tilsidesættes efter lyst. I 

stedet peger hun på, hvordan diskurser ved hjælp af hegemoniske 

lukninger fastsætter kønnets betydning på bestemte måder, hvorved andre 

betydningspotentialer udgrænses og udelukkes. Konsekvensen bliver, at 

den diskursive konstruktion ’køn’ kommer til at fremstå som et naturligt, 

uomgængeligt og afgrænset aspekt af virkeligheden (1993: xi-xxiv). Med 

sit fokus på sprogets performative karakter og konstitutive magt indskriver 

Butler sig samtidig i poststrukturalismens sproglige vending, der forstår 

sproget som den erkendelsesmæssige ramme for vidensproduktion. Den 
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sproglige vending er dermed også en afvisning af, at sprog kan og skal 

repræsentere og referere til en en-til-en, førsproglig givet virkelighed:17  

 

Poststrukturalismer hævder altså, at det ’virkelige’ umuligt 

kan skilles fra erkendelsens mulighedsbetingelser, som 

udgøres af sproget, generelt forstået som en 

betydningsproducerende praksis og specifikt som historiske, 

kollektive dannelser, såsom diskurser, 

fortolkningsperspektiver og begrebsskemaer (Stormhøj 

2006: 16).  

 

I samme bevægelse tager den sproglige vending dermed også et opgør 

med forestillingen om, at subjektet i det hele taget skulle kunne eksistere 

som en førsproglig entitet. Både virkeligheden såvel som subjektet 

betragtes som konstitueret gennem sproget – en logik, der åbner op for 

muligheden af at problematisere typer af subjektivitet, der ellers har haft 

status af at være uomgængelig (fx heteroseksualitetens status som naturlig 

og grundlæggende eller den tykke krops status som usund). En vigtig 

poststrukturalistisk erkendelse er da, at fremkomsten af en enhver sandhed 

(om f.eks. kroppen, kønnet, mennesket, seksualiteten) også er udfaldet af 

en politisk aktivitet, idet sandheder altid opstår på baggrund af bestemte 

værdier, interesser og magtstrukturer. En sandhed er dermed aldrig 

hverken uskyldig eller apolitisk. Således tvinges poststrukturalismen også 

til at forholde sig selvrefleksivt til sin egen erkendeinteresse, og 

poststrukturalismen er da per definition en (selv)kritisk strategi.  

                                                

17 For en uddybning se fx Simonsen, D.G. (2003). Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den 
sproglige vending. København: Museum Tusculanum. 
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Queer- og kritisk handicapteori kan ses som eksempler på en sådan 

poststrukturalistisk strategi – eller som værktøjer, denne afhandling gør 

brug af i sine undersøgelser af, hvordan den tykke krop bliver til som en 

farlig og usund figur i dansk populærkultur, og hvordan den relaterer sig 

til et større sundhedspolitisk sigte om at skabe sunde og livsduelige 

kroppe. I det følgende afsnit vil jeg udfolde min brug af en ’objektløs 

queerteori’, der sammen med en kritisk handicaptænkning danner det 

teoretiske fundament for denne afhandling. 

 

EEnn  oobbjjeekkttlløøss  qquueeeerrtteeoorrii  
 

Når denne afhandling eksplicit skriver sig ind i en queerteoretisk tradition, 

kræver det samtidig en udfoldelse af, hvad queer (i denne afhandling) 

dækker over. Dette afsnit tjener derfor tre formål: For det første at 

redegøre for det overordnede teoretiske og epistemologiske rammeværk, 

som queerteori danner. For det andet at definere, hvad som menes med 

en objektløs queerteori. Og for det tredje at tydeliggøre, hvordan en 

objektløs queerteori taler ind i min normkritiske læsestrategi. I denne 

afhandling betegner termen queer nemlig i lige så høj grad et teoretisk 

rammeværk som en dekonstruerende metode til at synliggøre, hvordan 

tandhjulene i et større normproduktionsmaskineri fungerer. Min 

normkritiske læsestrategi informeret af en objektløs queerteori hjælper mig 

således med at flytte blikket fra det ’afvigende’ og i stedet zoome ind på 

selve produktionen af normativiteter. Hverken tilblivelsen af det afvigende 

eller det normative skal imidlertid forstås som afgrænsede processer, men 
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som størrelser skabt af én og samme bevægelse – en bevægelse, jeg 

vender tilbage til i afsnittet Første- og Andethed. Men først følger som sagt 

en udfoldelse af afhandlingens teoretiske fundament.  

 

Med stærke rødder i sort og lesbisk feminisme samt i politiske aids-

aktivistgrupper som ACT UP og Queer Nation opstod queer som 

akademisk teori i slutningen 1980’erne i USA (Sullivan 2003; Jagose 

1996; Kulick 1996). I akademiske sammenhænge medførte fremkomsten 

af queer teori et opgør med blandt andet Gay and Lesbian Studies, hvis 

udforskninger og teoretiseringer af køn og seksualitet blev kritiseret for at 

være essentialiserende og snævre. Med henvisning til antologien The 

Lesbian and Gay Studies Reader (Halperin, Abelove & Barale 1993) 

opponerer Butler i artiklen ”Opposition mod passende genstandsfelter” 

(2007, orig. 1994) mod forsøget på at adskille videnskabsfelterne køn og 

seksualitet, idet hun anser de to videnskabsfelter for overlappende 

størrelser og som uløseligt forbundet med hinanden:   

 

Det, der adskiller feminismens angivelige genstandsfelt – 

socialt køn udlagt [i introduktionen] som biologisk køn – fra 

det genstandsfelt, der angiveligt skulle være bøsse- og 

lesbiske studiers – sex udlagt som seksualitet – er en 

kiasmisk forvirring, hvori den konstitutive tvetydighed ved 

”sex” afvises, for at vejen kan beredes for fremsættelsen af 

arbitrære territoriale krav (Butler 2007: 84).   

 

Forsøget på at afgrænse de to genstandsfelter er, ifølge Butler, et forsøg 

på at etablere bøsse- og lesbiske studier som et ’selvstændigt 
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foretagende’, men en sådan adskillelse har konsekvenser og risikerer at 

skabe blindheder for andre kategorier. Butlers opposition mod passende 

genstandsfelter er dermed ikke blot en kritik af forsøget på at adskille køn 

og seksualitet, men også en generel kritik af det at tænke i ’passende 

genstandsfelter’ i det hele taget: 

    

Jeg vil gerne insistere på, at både feministiske og 

queerstudier må gå videre end og imod de metodologiske 

krav, som gennemtvinger adskillelser til fordel for 

kanonisering og midlertidig institutionel legitimering. En 

analyse af racialisering og klasse er nemlig mindst lige så 

vigtig som for tænkningen af seksualitet som køn eller 

homoseksualitet, og det sidste par kan ikke adskilles fra 

mere komplekse og medvirkende magtformationer. Det er 

faktisk denne kompleksitet og gensidige indvirkning, det er 

mest presserende at få analyseret, hvilket betyder, at vi må 

tænke imod de institutionelle separatismer, der effektivt 

holder tænkningen snæver, sekterisk og egennyttig (ibid.: 

101-102).  

 

Butler efterspørger dermed intersektionelle analyser og teoretiseringer af 

forskellige identitetskategorier, der kan hjælpe til at belyse, hvordan 

sådanne griber ind i og hjælper til at konstituere hinanden på forskellig og 

kompleks vis. Butlers kritik og kønsteori begrænser sig således ikke blot til 

undersøgelser af, hvordan kønnede identitetskategorier opstår på 

baggrund af komplekse magtmekanismer, men åbner op for langt bredere 

analyser af, hvordan køn kan siges at være medkonstruktør af en 
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eksempelvis kropslig, seksuel, race- og klassemæssig identitet. Analyser og 

teoretisering af køn bør derfor ikke (og kan heller ikke ifølge Butler) 

adskilles fra analyser af andre identitetskategorier, da sådanne må forstås 

som overlappende og indgribende i hinanden. Inspireret af Butlers 

opfordring til at holde analyser åbne og ikke på forhånd opstille 

begrænsninger i form af passende genstandsfelter, hævder jeg i denne 

afhandling, at studiet af kroppen også altid vil være et studie i fx 

seksualitet, klasse og køn. Det kan virke som dobbeltkonfekt at nævne 

kroppens betydning for kønnet her, da de to for Butler er sammenvævede 

størrelser uløseligt forbundet med hinanden, hvorfor analyser af køn også 

altid underforstået er analyser af kroppen (Butler 1993). Fremfor en stabil 

kategori forstår jeg queer som et elastisk begreb uden et centrum eller en 

grundsætning. Queerteori betegner derfor heller ikke én teori eller 

metode, men er snarere et sammenrend af forskellige teorifelter og 

metodiske tilgange – en kvalitet, der (potentielt set) muliggør overskridelse 

og nytænkning, men også et faktum, der gør det tæt på umuligt at 

fastholde og præcisere begrebet. I sin begrebsliggørelse af termen queer 

undlader kønsforsker Christel Stormhøj derfor også at komme med en 

samlende betegnelse for begrebet, men foreslår i stedet at forstå queer 

tænkning som en kritisk position ”[…] defined primarily by what it rejects” 

(2013: 64). I ”What’s Queer About Queer Studies Now?” (2005) 

diskuterer de tre queerforskere David Eng, Judith Halberstam og José 

Esteban Muñoz det potentiale, som fremkomsten af begrebet queer i 

akademiske sammenhænge bragte med sig i begyndelsen af 1990’erne:   

 

It was a term that challenged the normalizing mechanisms of 

state power to name its sexual subjects: male or female, 
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married or single, heterosexual or homosexual, natural or 

perverse. Given its commitment to interrogating the social 

processes that not only produced and recognized but also 

normalized and sustained identity, the political promise of 

the term resided specifically in its broad critique of multiple 

social antagonisms, including race, gender, class, 

nationality, and religion, in addition to sexuality (Eng, 

Halberstam & Muñoz 2005: 1).  

 

De tre er fortalere for et queerteoretisk fokus, der ikke specifikt har 

homoseksualitet som sit genstandsfelt, men som i stedet tilstræber at 

undersøge normalisering i alle dens former. De tre advokerer således, lig 

Butler, for, at queerteori bør yde en bred social kritik gennem 

intersektionelle analyser med blik for normproduktionens mange former.  

 

Med værket Terrorist Assemblages – Homonationalism in Queer Times 

(2007) udvikler køns- og postkolonial forsker Jasbir Puar et sådant 

perspektiv. I stedet for at privilegere ét bestemt genstandsfelt undersøger 

hun, hvordan national anerkendelse og inklusion af homoseksuelle i 

vestlige nationers fortælling om sig selv (som et moderne og inkluderende 

rum med plads til diversitet og seksuel forskellighed) sker simultant med, at 

raciale og seksuelle Andre (eksempelvis brune, muslimske og 

mellemøstlige befolkningsgrupper) omvendt udelukkes og diskvalificeres 

på baggrund af en sådan national selvfortælling (Puar 2007: 2). Ved ikke 

per automatik at forbinde queerness med homoseksualitet, men i stedet at 

undersøge hvor, og på hvilke måder, queerness gennem regulerende og 

disciplinerende magtformer bliver til, flytter Puar således blikket fra en 
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specifik identitetskategori til de måder, hvorpå normen gennem 

eksempelvis seksuel andetgørelse producerer de former, som queerness 

antager. I en dansk sammenhæng – og ligesom jeg inspireret af Puars 

queerbegreb – anvender kønsforsker Michael Nebeling Petersen et 

lignende perspektiv og analysestrategi (2012: 98). Perspektivet døber han 

på dansk en objektløs queerteori – en betegnelse, jeg har taget til mig, 

idet jeg med denne afhandling så at sige sigter efter samme 

videnskabsteoretiske horisont. En objektløs queerteori, der ikke fra starten 

har sit fasttømrede udgangspunkt i seksualiteten, hjælper således Petersen 

til at foretage analyser, der undersøger, hvordan og med hvilke 

konsekvenser queerness bliver til i det hele taget – fremfor at antage at 

vide på forhånd, hvad eller hvem som er queer. Fremfor en forståelse af 

queer som en identitetsposition, man kan indtage (eller tildeles), skaber en 

objektløs queerteori således rammerne for en analyse, der tydeliggør de 

normaliserende magtteknologier, der producerer forestillingen om en 

sådan stabil identitetskategori. Et sådant perspektiv udelukker altså ikke 

seksualiteten som en vigtig og muligvis helt afgørende kategori, men 

forudsætter den heller ikke i sin søgen efter at forstå, hvordan 

normaliseringsprocesser fungerer og kommer stand. Min 

begrebsliggørelse af queer skal dermed også fange netop det, Eng, 

Halberstam og Muñoz efterspørger, nemlig brugen af begrebet queer som 

en politisk metafor uden en fikseret referent (2005: 1).  

 

Jeg er således på linje med litterat Andrew Parker, der tidligt foreslog 

”[…] the genealogy of queerness as a non-gender-specific rubric that 

defines itself diacritically not against heterosexuality but against the 

normative” (1994: 80). Når jeg afslutningsvis nævner Parker, er det fordi, 
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han (og hans medredaktør Janet Halley) i introduktionen til antologien 

After Sex. On Writing since Queer Theory (2011) forholder sig til en 

vigtig bekymring vedrørende denne objektløse queerteori. Nemlig at 

begrebet queer risikerer at blive udvandet, når det løsrives fra 

(homo)seksualitet og potentielt set kan anvendes som en bred betegnelse 

for alle positioner og identiteter i oppositioner til det normative. Denne 

kritik er blevet formuleret af blandt andre litterat Sharon Marcus, der i sit 

essay med den sigende titel ”Queer Theory for Everyone: A Review 

Essay” hævder, at:     

 

 

Queer has been the victim of its own popularity, 

proliferating to the point of uselessness as a neologism for 

the transgression of any norm (queering history, or queering 

the sonnet). Used in this sense, the term becomes confusing, 

since it always connotes a homosexuality that may not be at 

stake when the term is used so broadly. Queerness also 

refers to the multiple ways that sexual practice, sexual 

fantasy, and sexual identity fail to line up consistently. That 

definition expresses an important insight about the 

complexity of sexuality, but it also describes a state 

experienced by everyone. If everyone is queer, then no one 

is – and while this is exactly the point queer theorists want 

to make, reducing the term’s pejorative sting by 

universalizing the meaning of queer also depletes its 

explanatory power (Marcus 2005: 196).  
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Parker og Halley er imidlertid ikke enige i Marcus’ kritik om, at 

queerteoriers popularitet og bredere anvendelse nødvendigvis betyder, at 

begrebet domesticeres eller mister sin kritiske skarphed: ”Others (including 

both editors) would suggest that queer theory’s powers are practical and 

political, not epistemological – one puts tool to use rather than to 

explanation” (2011: 7). Jeg tilskriver mig denne pointe og tilføjer, at faren 

ved Marcus’ forsøg på at meningsfastholde begrebet queer omvendt 

indebærer en (efter min mening langt større) risiko for, at begrebet så at 

sige lukker sig om sig selv, stivner og dermed ophører med at være en 

flydende betegnelse for et teoriunivers, der altid er i færd med at forsøge 

at overskride egne grænser. Min indkredsning af en objektløs queerteori 

taler desuden ind i udformningen af min normkritiske læsestrategi gennem 

en overvejelse af, hvor mit analytiske blik skal rettes hen, eller nærmere; 

ikke rettes hen. Ved at spørge til, hvordan queerness gennem regulerende 

og disciplinerende magtformer bliver til i mit materiale, flytter jeg mit 

analytiske fokus væk fra en specifik identitetskategori og i retning af de 

måder, hvorpå normer gennem eksempelvis kropslig andetgørelse 

producerer de former, som queerness antager. Fremfor diskussioner om, 

hvorvidt den tykke krop enten er eller ikke er en queer krop, muliggør en 

objektløs queerteori altså i stedet en undersøgelse af, hvordan queerness 

cirkulerer og tager form i materialet. 
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KKrriitt iisskk  hhaannddiiccaapptteeoorrii  
 

Som et teoretisk afsæt for at se nærmere på kroppen, og mere specifikt: 

på den tykke krops betydning, placering og tilblivelse i dansk 

populærkultur, trækker jeg foruden queerteori på kritiske 

handicapstudier18 (Garland-Thomson 1997, 2005, 2011; McRuer 2002, 

2006; Kafer 2013; Shildrick 2009). Jeg inddrager dette teorifelt, fordi jeg 

ser en lighed i de måder, hvorpå fortællinger om den tykke krop og den 

handicappede krop struktureres og bliver til på. Stigmatisering og 

diskrimination sker således ofte (både for tykke og handicappede kroppe) 

på baggrund af blandt andet sociale, kulturelle og historiske forestillinger 

om, hvordan en sund, rask og ’rigtig’ krop bør tage sig ud (Cooper 2008; 

Garland-Thomson 1997, 2009; LeBesco 2004; Kafer 2013). På baggrund 

af denne lighed skal begreber og perspektiver hentet i kritisk 

handicapteori hjælpe til at udfordre og nuancere populærkulturelle 

fortællinger om den tykke krop (og mere traditionel ’fedmeforskning’ 

generelt), på samme vis som kritiske handicapstudier siden sin fremkomst 

har udvidet snævre lægefaglige og medicinske fremstillinger af den 

handicappede krop. Jeg ser med andre ord til kritisk handicapteori, fordi 

det tydelige og eksplicitte fokus på kropslig forskellighed ikke underkender 

den materielle krop, men i stedet formår at lade kroppen forblive en åben, 

ustabil og relationel størrelse struktureret af blandt andet sproglige, 

sociale, kulturelle og historiske forestillinger om kropslig normativitet. I et 

                                                

18 Jeg bruger betegnelsen kritisk handicapteori som en paraplybetegnelse for den type af forskellige, men 
alle sammen poststrukturalistisk inspirerede handicapteoretiske tilgange, som jeg gør brug af i denne 
afhandling. For eksempel anvender Margrit Shildrick betegnelsen ’critical disability studies’ og Rosemarie 
Garland-Thomson ’feminist disability studies’, mens Robert McRuer og Alison Kafer bruger betegnelsen 
’crip’. Når jeg anvender denne paraplybetegnelse, er det således et spørgsmål om at kunne rumme og 
omfatte dem, der ikke eksplicit definerer sig selv som crip-forskere.  
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kritisk handicapteoriunivers er kroppen dermed både konkret og 

håndgribelig, men samtidig hverken prædiskursiv eller mulig at placere 

uden for kulturelle sammenhænge – en tilgang, der taler ind i denne 

afhandlings undersøgelser af den tykke krop, idet tykhed ikke afvises som 

’bare’ en social konstruktion, men samtidig heller ikke forstås som en 

størrelse, der kan tilgås udenom fx kulturelle og historiske forståelser af 

kroppen. Skønt dette afsnit om kritisk handicapteori ikke er udtømmende, 

tilbyder det en præcisering af kroppen, som denne afhandling deler og 

gør brug af. Fælles for de udvalgte handicapteoretikere og forskere, som 

nævnes her, er en poststrukturalistisk forståelse af identitet, krop og 

subjektivering.  

 

Inden jeg går yderligere i dybden med dette teoretiske aspekt af 

afhandlingen, vil jeg imidlertid gerne understrege, at jeg ved at inddrage 

kritisk handicapteori i mine analyser af den tykke krop ikke ønsker at 

advokere for, at tykhed per automatik sidestilles med handicap. Skønt jeg 

anerkender, at tykhed kan have konkrete fysiske konsekvenser for 

kroppen, der kan virke handicappende, anser jeg det som en grov 

forenkling af kropslig kompleksitet, når ’tykhed’ blindt og altid oversættes 

til ’handicap’. Jeg behandler således ikke de to kategorier som 

nødvendigvis sammenfaldende, om end de bestemt kan være det. Min 

brug af kritisk handicapteori handler dermed heller ikke om analytisk at 

’kollapse’ eller sidestille tyk med handicappet, men om at tydeliggøre, 

hvordan tykhed ligeledes er en kategori, der hviler på kropskapable 

forestillinger om kroppen. I en omfattende oversigtsartikel over nyere 

handicapteori beskriver Rosemarie Garland-Thomson netop dette 

potentiale i at anvende handicap som en form for analyseprisme, også når 
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det ikke specifikt drejer sig om handicappede kroppe, men om kropslig 

tilblivelse i bredere forstand: 

 

As a category of analysis, disability provides fresh ways of 

thinking about the complexity of embodied identity. Feminist 

disability studies defines disability as a vector of socially 

constructed identity and a form of embodiment that interacts 

with both the material and the social environments (2005: 

1559).  

 

Jeg inddrager med andre ord kritisk handicapteori i mine analyser af den 

tykke krop for at kunne belyse, hvordan forestillinger om kropslig 

normativitet bliver til i mit materiale, og ikke fordi jeg finder de to 

kategorier nødvendigvis sammenfaldende.  

 

Med denne præcisering på plads vil jeg bredt betegne handicapteori som 

et teorifelt med rødder i 1960-70’ernes politiske nybrud og kampen for 

borgerrettigheder – og kritisk handicapteori som en afstikker heraf, der 

inspireret af poststrukturalistiske teorier om identitet bygger videre på en 

normkritisk tradition (Meyer 2003). Kritisk handicapteori er da, ifølge 

Alison Kafer: ”[…] more contestatory than disability studies [and] more 

willing to explore the potential risks and exclusions of identity politics” 

(2013: 15) – eller som Margrit Shildrick opsummerer det: ”[…] used 

increasingly by those who position their own research within the context of 

postconventional theory in general, and for whom the original challenge 

of the social model of disability no longer provides an effectively dynamic 

model” (2009: 15). Ligesom Fat Studies sigter kritisk handicapteori på at 



 67 

problematisere den form for normative kropsopfattelser, der producerer 

og naturliggør forestillingen om den altid sunde, raske, kropskapable og 

fleksible krop. Et mål, der binder store dele af feltet sammen, er således et 

opgør med forestillingen om, at den handicappede krop per definition 

afviger fra et kropskapabelt ideal og dermed er at betragte som en 

medicinsk identitet, sygelig, svag og forkert. Fremfor en kropslig og stabil 

tilstand definerer Garland-Thomson handicap som en (tilblivelses)proces 

og peger i den forbindelse på, at handicaps kan antage næsten uendelige 

former: 

 

Disability is an overarching and in some ways artificial 

category that encompasses congenital and acquired 

physical differences, mental illness and retardation, chronic 

and acute illness, fatal and progressive diseases, temporary 

and permanent injuries, and a wide range of bodily 

characteristics considered disfiguring, such as scars, 

birthmarks, unusual proportions, or obesity. […] The 

physical impairments that render someone ”disabled” are 

almost never absolute or static; they are dynamic, 

contingent conditions affected by many external factors and 

usually fluctuating over time (1997: 13). 

 

Ligesom tykhed er handicap da ”[…] a cultural interpretation of human 

variation rather than an inherent inferiority, a pathology to cure, or an 

undesirable trait to eliminate” (2005: 1557). Garland-Thomson foreslår 

derfor at opgive forståelsen af handicap som identitet og i stedet behandle 

handicap som en normativ social struktur, der handicapper bestemte 
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kroppe, og som ”[…] another culture-bound, physically justified difference 

to consider along with race, gender, class, ethnicity, and sexuality” 

(Garland-Thomson 1997: 5). Når jeg inddrager kritisk handicapteori i 

mine analyser af den tykke krop, er det med samme formål; nemlig at 

tydeliggøre, hvordan kropslig normativitet (eller afvigelse) bliver til i 

samspil med andre kategorier, og dermed grundlæggende er en 

omskiftelig størrelse.  

 

Kafer viser imidlertid med Queer, Crip, Feminist (2013), hvordan 

handicap i modsætning til andre kategorier som fx seksualitet, køn og 

klasse konsekvent placeres uden for en politisk sfære, hvorfor betydningen 

af handicap ofte fremstår som givet og selvfølgeligt, fremfor til forhandling 

og influeret af politiske og ideologiske forestillinger (sådan som køn, 

klasse og seksualitet ellers ofte anskues). En sådan afpolitisering af 

handicap har konsekvenser, advarer Kafer. For det første den, at 

diskrimination let overses eller slet og ret slet ikke anerkendes, og for det 

andet, at vigtige og nødvendige diskussioner om, hvordan en (bedre) 

fremtid med handicap muliggøres, forstummer og udviskes: ”To eliminate 

disability is to eliminate the possibility of discovering alternative ways of 

being in the world, to foreclose the possibility of recognizing and valuing 

our interdependence” (ibid.: 83). Af disse årsager tilstræber jeg at være 

tydelig i min italesættelse af tykhed, som jeg forstår som en politisk 

kategori (og i tillæg: som en relativ, materiel, historisk, kulturel kategori).  

 

Med sine beskrivelser af, hvordan en neoliberal forestilling om den altid 

raske, potente, omstillingsparate, fleksible krop fri for 

funktionsnedsættelser af nogen art er en illusion, peger Robert McRuer på 



 69 

en lignende pointe. Nemlig den, at den kropskapable krop, fremfor en 

naturlig, apolitisk og selvfølgelig størrelse, må forstås som et 

strukturerende ideal, idet:  

 

Everyone is virtually disabled, both in the sense that able-

bodied norms are intrinsically impossible to embody fully 

and in the sense that able-bodied status is always 

temporary, disability being the one identity category that all 

people will embody if they live long enough (2002: 95).  

 

At kroppen skulle være altid rask, potent og omstillingsparat er, ifølge 

McRuer, i bedste fald et eksempel på menneskelig ønsketænkning og i 

værste fald en problematisk illusion, der gennemsyrer den vestlige 

tankegang om kroppen. I et forsøg på at vise omfanget af denne 

forestilling introducerer McRuer, med henvisning til Adrienne Rich, 

begrebet compulsory able-bodiedness (2002). Med det oprindelige 

begreb compulsory heterosexuality argumenterede Rich for, at 

heteroseksualitet, fremfor et valg eller en grundlæggende natur, er en 

tvungen gøren og en institution, der gennem trusler og sanktioner har til 

formål at sikre en patriarkalsk samfundsorden (Rich 1980). På lignende vis 

hævder McRuer, at kroppens kunnen, fremfor en naturlig tilstand, i bund 

og grund er en tvungen kunnen (2002: 92). Gennem en kritik af det 

neoliberale samfund viser han, hvordan det at være en del af et 

kapitalistisk samfund giver subjektet retten og friheden til at sælge sin 

arbejdskraft til hvem, vedkommende vil. Men også, at subjektets 

berettigelse og hele væren i et neoliberalt samfund ikke desto mindre er 

betinget af, at arbejdskraften (og dermed kroppens kunnen) trods alt 
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sælges til nogen. Det ”frie valg” i et neoliberalt samfund dækker med 

andre ord over den realitet, at subjektet (for at kunne tage del i 

samfundet) er tvunget til at have en krop, der kan arbejde (ibid.). Med 

denne pointe peger McRuer således på, hvordan kropskapabelhed er en 

form for ikke-identitet, der producerer forestillingen om handicap – særligt 

fordi ”[a]ble-bodiedness, even more than heterosexuality, still largely 

masquerades as a nonidentity, as the natural order of things” (2006: 1). 

Ved at sammenligne den måde, hvorpå homoseksualitet historisk er blevet 

udgrænset som ’forkert’ og ’unaturlig’ med den måde, hvorpå handicap 

er blevet sat uden for fortællingen om den ’rigtige’, ’oprindelige’ og 

’sunde’ krop, viser McRuer endvidere, hvordan compulsory 

heterosexuality og compulsory able-bodiedness er sammenvævede 

størrelser, der tilsammen producerer forestillingen om normalitet. De to 

begreber har således mere tilfælles end det faktum, at de begge dækker 

over en tvungen kunnen, hvorfor McRuer foreslår begrebet crip som en 

position (lig min normkritiske læsestrategi), hvorfra normaliteten kan 

underlægges kritik og muligvis endda destabiliseres. For McRuer betegner 

termen crip således et perspektiv og en position, hvorfra normalitetens 

tilblivelse og grundlag kan granskes. En forståelse, jeg tilslutter mig, og 

som samtidig spiller ind i min brug af en objektløs queerteori, der sigter på 

at holde betydningen af begrebet queerness (men nu også kropslighed) 

åbent. Fremfor forsøg på at definere, hvad tykhed præcist dækker over i 

dansk populærkultur, skal mit kritisk handicap-inspirerede blik på den 

tykke krop således i stedet belyse, hvordan en række kropslige in- og 

eksklusioner finder sted og herigennem skaber den tykke krop som en 

genkendelig populærkulturel figur. I både afsnittet om en objektløs 

queerteori og dette afsnit om kritisk handicapteori har jeg kredset om, 
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hvordan normer bliver til gennem en række regulerende og 

disciplinerende in- og eksklusioner. I det følgende afsnit vil jeg udfolde den 

teori, jeg trækker på i mine analyser af kropslige Andetgørelser. Det gør 

jeg gennem en præsentation af Butlers teoretisering af et ”konstitutivt 

ydre” – et begreb, som også sætter mig på sporet af en vigtig skelnen 

mellem Første- og Andethed – og det Abjekte.   

 

FFøørrssttee--  oogg  AAnnddeetthheedd  
 

I tråd med Derrida argumenterer Butler i Bodies that Matter (1993) for, at 

det at være noget i det hele taget altid samtidig indebærer udelukkelsen af 

noget andet. For Derrida skabes betydning gennem dikotomiske strukturer, 

hvoraf det ene begreb antager status af at være en selvstændigt 

betydende original, mens den anden bliver til som afledt kopi (Derrida 

2016, orig. 1967). Forskelsdannelse er således altid fra starten baseret på 

en hierarkisk struktur, der mere eller mindre implicit privilegerer den ene 

på bekostning af den anden. Strukturen er imidlertid hverken en 

uafhængig eller stabil størrelse, men tværtimod dynamisk forbundet med 

det, som udelukkes, og er dermed også altid potentielt i fare for at blive 

undermineret. Butler viser, at denne udelukkelse af betydning samtidig 

betyder skabelsen et ’konstitutivt ydre’, der eksempelvis kan antage form 

af en udelukket position, som subjektet henvises til:    

  

This exclusionary matrix by which subjects are formed thus 

requires the simultaneous production of a domain of abject 

beings, those who are not yet “subjects,” but who form the 
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constitutive outside to the domain of the subject. The abject 

designates here precisely those “unlivable” and 

“uninhabitable” zones of social life which are nevertheless 

densely populated by those who do not enjoy the status of 

the subject, but whose living under the sign of “unlivable” is 

required to circumscribe the domain of the subject. This 

zone of uninhabitability will constitute the defining limit of 

the subject’s domain; it will constitute that site of dreaded 

identification against which�and by virtue of which�the 

domain of the subject will circumscribe its own claim to 

autonomy and to life. In this sense, then, the subject is 

constituted through the force of exclusion and abjection, 

one which produces a constitutive outside to the subject, an 

abjected outside, which is, after all, “inside” the subject as 

its own founding repudiation (1993: xiii).  

  

For Butler udgør det udgrænsede og queer således normens konstitutive 

yderside – en pointe, der samtidig betyder, at ’norm’ og ’afvigelse’ må 

forstås som konstruktioner, der gensidigt rummer hinanden. For denne 

afhandlings vedkommende betyder det, at den tykke krop kan ses som 

den slanke krops konstituerende Anden, hvorfor den også altid fra starten 

skal forstås som både ekskluderet fra og en del af Førstehedens 

konstruktion. Normen konstitueres således gennem en afgrænsende 

bevægelse, der etablerer både det Første og det Andet ved at placere 

dem i et gensidigt afhængigheds- og konstitueringsforhold. Grænsen 

mellem norm og afvigelse kan med andre ord forstås som en relativ og i 

sidste ende fiktiv størrelse, hvorfor det at fastsætte og opretholde en 
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entydig grænse mellem dem heller ikke bare er svært, men en umulig 

opgave. Butlers begrebsliggørelse af et konstitutivt ydre tilbyder dermed et 

rammeværk til at forstå, hvordan en binær identitetskategori bliver til som 

meningsgivende og forståelig gennem sit dikotomiske forhold til sin 

modsætning – en proces, der imidlertid kalder på et mere kompliceret 

teoretisk apparat for Andetgørelse, hvis de komplekse måder, hvorpå den 

tykke krop bliver til som en afvigende figur, skal kunne begribes og 

analyseres. Kort sagt: Hvis tykhed skal forstås som mere og andet end 

mødet mellem den tykke krop og den slanke krop, må dette møde 

granskes nærmere.  

 

I Køn, etnicitet og skoleliv (2004) undersøger kønsforsker Dorthe Staunæs 

netop betydningen af Andetgørelser. Ved at trække tråde til både Butler, 

Haraway og Foucault fastslår Staunæs, at det at definere grænsen mellem 

det ’normale’ og det ’afvigende’ altid er en magtudøvelse, der indebærer 

andetgørelse (2004: 66-67).19 Afvigelser konstitueres således af, hvad der 

anses for normalt, og sikrer dermed samtidig normens eksistensgrundlag. 

Staunæs er dermed på linje med Butler, når hun argumenterer for, at norm 

og afvigelse er to sammenhængende, gensidigt konstituerende størrelser. 

Afvigelsen befinder sig således ikke ’udenfor’, men eksisterer både inden 

for og uden for normen (ibid.). Til denne begrebsliggørelse tilføjer 

Staunæs imidlertid en skelnen mellem andetgørelse og abjektgørelse. 

Mens andetgørelse står i relation til normens førstehed og er betinget af 

en eller anden form for inklusion (det, som andetgøres, genkendes trods 

alt, men afvises), henviser det abjektgjorte til det bortkastede, til 

                                                

19 For en genealogisk gennemgang af begrebet Andetgørelse henviser jeg ligesom Staunæs til antologien 
Representing the Other. A Feminism and Psychology Reader (red.): C. Kitzinger og S. Wilkinson (1996).   
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borteliminering og total eksklusion (ibid.: 67). Det abjektgjorte er med 

andre ord det, som overhovedet ikke kan genkendes som hverken 

tænkeligt eller levedygtigt. For at opnå anerkendelse er det altså en 

grundlæggende forudsætning overhovedet at blive genkendt (ibid.). I 

tillæg til Staunæs’ skelnen mellem første-, andet- og abjekthed ser jeg 

desuden til Garland-Thomsons begrebsliggørelse af normens første- og 

andethed som et form for kontinuum med abjektgørelsen som den 

ultimative straf og trussel (1997). Med elementer fra blandet andet Laura 

Mulveys male gaze-teori (1988) hævder Garland-Thomson således, at 

hvor kvinder ofte kæmper mod et maskulint blik, der truer med at 

objektgøre dem i et forsøg på at opretholde en patriarkalsk orden og 

dominans, så kæmper den ekstraordinære og ’afvigende’ krop ofte en 

hård kamp med et abjektgørende blik (Garland-Thomson 1997: 26). Det 

abjektgørende blik skaber den ekstraordinære krop som uforståelig, 

uønskelig og forkert i et forsøg på at opretholde forestillingen om en 

kropskapabel identitet som mere naturlig og ’rigtig’. Ifølge Garland-

Thomson truer blikket da med at udgrænse, og i yderste konsekvens at 

ekskludere, den ’afvigende’ og ekstraordinære krop fra 

menneskekategorien (ibid.). Blikkets normaliserende magt skaber med 

andre ord et lignende udenfor og indenfor som det, Butler og Staunæs 

beskriver, og som denne afhandling med sin normkritiske læsestrategi er 

interesseret i at forfølge og forstå. Mit fokus på in- og eksklusioner, hvad 

angår den tykke krops tilblivelse i dansk populærkultur, skal således ikke 

hjælpe mig til at belyse, hvad der evt. kan betegnes som abjekt, men 

hvordan dette konstitutive ydre såvel som indre, evigt forbundet med den 

ultimative trussel i form af eliminering og bortkastelse, overhovedet 
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kommer i stand og med hvilke konsekvenser for de kroppe, som 

udgrænses.  

 

DDeenn  gglleemmttee  kkrroopp??  
 

Inden jeg afrunder dette kapitel med en konkretisering af min normkritiske 

læsestrategi, vil jeg gerne afslutte med at opridse og diskutere en vigtig 

kritik, som poststrukturalistisk tænkning ofte møder, når det som her 

handler om kroppen. Særligt poststrukturalistisk inspireret kønsteori 

kritiseres således ofte for at ’glemme’ kroppens betydning i analyser og 

teoretiseringer af forskellige identitetskategoriers tilblivelse – eller endnu 

værre for bevidst at udelukke den. Kritikken, der især rejste sig i kølvandet 

på udgivelsen af Butlers Gender Trouble (1990), går kort og godt på, at 

kroppen i dette perspektiv ophører med at være en konkret og materiel 

størrelse og i stedet reduceres til tekst, tegn og diskurs (se fx Bordo 1993; 

Moi 1998). Da denne afhandling omhandler netop kroppens tilblivelse 

som populærkulturel figur i en række forskellige ’tekster’ og samtidig 

baserer sig på poststrukturalistisk inspireret kønsteori, finder jeg kritikken 

yderst vedkommende. Jeg anerkender med andre ord, at det kan synes 

reducerende alene at undersøge tekstlige repræsentationer af den tykke 

krop, idet den tykke krop trods alt er en materiel størrelse, der opleves, 

ses og mærkes som mere og andet end tekst. Forholdet mellem krop og 

diskurs er imidlertid omdiskuteret, hvorfor jeg også vil forsøge at reflektere 

over kritikken løbende i afhandlingen – først vil jeg dog gerne adressere 

kritikken, hvor jeg mener, den halter. For hvis poststrukturalistisk inspireret 

kønsteori teori kan siges at have et ømt punkt, når det kommer til kroppen, 
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må dette ømme punkt sættes ind i en større historisk kontekst med blik for 

det mildest talt anstrengte forhold, der findes mere grundlæggende mellem 

feministisk teori og en naturvidenskabelig og positivistisk tilgang til 

kroppen. Gennem analyser af forbindelserne mellem feminisme, krop og 

viden har kønsforsker Beth Spencer beskrevet og opsummeret dette 

forhold:  

 

 

For many feminists and poststructuralists working in the 

humanities, science and biology have long been considered 

‘off limits’ as a topic for anything other than cultural critique. 

There are two main aspects to this argument. On theoretical 

grounds: the materiality of the body is considered ultimately 

untheorisable (unknowable), because there is no culturally, 

geographically or temporally objective position from which 

to make valid or universal observations. (For instance, it is 

always gendered subjects studying gendered subjects.) On 

political grounds: as an historically essentialist activity 

science has often been used to explain culturally differential 

traits according to notions of a natural body or natural 

gender distinction, and thus could in the future be used (as it 

has been in the past) to justify differential treatments and 

expectations (Spencer 2006: 25).  

 

Ifølge Spencer skyldes det anstrengte forhold mellem krop og 

poststrukturalistisk feminisme altså dels det, at kroppen i et 

poststrukturalistisk perspektiv afvises som prædiskursiv, og dels at man fra 
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et poststrukturalistisk synspunkt peger på den positivistiske 

videnskabstraditions ansvar for at have etableret og naturliggjort en 

række ulige skel mellem kroppe, som feminismen er interesseret i at rive 

ned. Med tanke på Butler kunne man således muligvis anklage 

poststrukturalistiske feminister for ikke at anse krop og materialitet for 

passende genstandsfelter for en poststrukturalistisk analyse og dermed for 

at ville adskille videnskabsfelterne krop og køn. I Unbearable Weight: 

Feminism, Western Culture, and the Body (1993) kritiserer Susan Bordo 

poststrukturalismen for at reducere kønnet til et diskursivt konstitueret og 

normativt ideal. Når kroppen behandles som det ’rene sprog’ og en 

udelukkende diskursiv konstruktion, negligeres kropslige erfaringer, 

hvorved den ’faktisk levede krop’ enten helt forsvinder eller fremstår 

agensløs (Bordo 1993: 35-38). Også poststrukturalismens måske vigtigste 

analyseværktøj dekonstruktionen står for skud og anklages for at udviske 

og usynliggøre kvinders identitet, livssituation og ikke mindst politiske 

kamp for ligestilling (ibid.). Bordos bekymring går med andre ord på, at 

kroppen i et poststrukturalistisk perspektiv reduceres til en historieløs og 

fuldstændig tom overflade, hvorpå sprog og diskurs frit kan indtegne sig 

og dermed modellere kroppen, som var den en stor, blød og formbar 

klump ler mellem sprogligt arbejdende hænder. Når Bordo efterspørger 

en historisk kontekst at placere et kvindeligt subjekt i, er det, fordi hun 

mener, at en sådan i langt højere grad kan siges at være ansvarlig for 

måden, hvorpå kroppen leves og opleves, end sprog, tekst og diskurser 

kan det. For Bordo findes der en ’virkelig’ virkelighed, som kroppen er en 

del af – og samfundets diskurser og fortællinger om kroppen er også en 

del af denne virkelighed og derfor interessante at afdække og undersøge 

oprindelsen af. Men mens sproget er flygtigt og socialt konstrueret, er 
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kroppen prædiskursiv, empirisk håndgribelig og forankret i en konkret 

historisk og materiel virkelighed. Hun forholder sig dermed kritisk til den 

poststrukturalistiske tese: At materialitet og diskurser er uadskillelige 

størrelser, der gensidigt konstituerer hinanden: ”I view current postmodern 

tendencies thoroughly to ‘textualize’ the body […] as giving a kind of free, 

creative rein to meaning at the expense of attention to the body’s material 

locatedness in history, practice, culture” (1993: 38). Interessen for sproget 

er med andre ord sket på bekostning af den materielle og faktisk levede 

krops erfaringer, som er gledet i baggrunden. Bordo arbejder med andre 

ord ud fra den præmis, at kroppen måske nok optræder i diskurser, men 

den udgøres ikke af dem:  

  

[…] I resist the general notion, quite dominant in the 

humanities and social sciences today, that the body is a 

tabula rasa, awaiting inscription by culture. When bodies 

are made into mere products of social discourse, they 

remain bodies by name only. Unless, as Richard Mohr 

argues, we are willing to grant that our corporality is more 

than a “barren field,” an “unchalked blackboard,” 

“ineffective” apart from the social forces and discourses that 

script and shape it […] (1993: 35). 

 

Med sin kritik af poststrukturalismens opløsende effekter  etablerer Bordo 

et binært modsætningspar, der gør det muligt for hende tydeligt at skelne 

mellem sprog og virkelighed. Bordos kritik er således alene gyldig i det 

omfang, at diskurs, sprog og tekst forstås som noget, der står i direkte 

modsætning til den konkrete og ’sande’ krop – og til virkeligheden. 
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Problemet med Bordos skelnen er, at den samtidig legitimerer en række 

andre binære modsætningspar, der blot underbygger og privilegerer det 

kønnede magthierarki, som Bordo ellers ønsker at kritisere, nemlig: empiri 

overfor teori, det sprogliggjorte overfor det prædiskursive, det fortolkede 

overfor det oprindelige, det afledte overfor det originale, det subjektive 

overfor det objektive – og endeligt: det kvindelige/feminine overfor det 

mandlige/maskulin.  

 

Ligesom Bordo sætter Toril Moi spørgsmålstegn ved poststrukturalismens 

forsøg på at destabilisere normative kønskategorier. Det gør hun blandt 

andet gennem en problematisering af skellet mellem biologisk og socialt 

køn (sex/gender), der for Moi er en nytteløs teoretisk konstruktion, idet 

den ikke bidrager til en konkret og historisk forståelse af, hvad det vil sige 

at være kvinde. I værket Hvad er en kvinne? (1998) roser Toril Moi derfor 

indledningsvis poststrukturalistiske kønsteoretikere for deres ønske om at 

opløse sex/gender-modellen. Rosen udvikler sig dog hurtigt til en kritik, 

idet hun anklager selvsamme kønsteoretikere for ”likevel [at holde] fast 

ved disse begrepene som utgangspunkt for teorier om subjektivitet, 

identitet og kroppslig kjønnsforskjell (Moi 1998: 22). Moi opponerer 

således mod den form for poststrukturalistisk teoridannelse, der anser det 

biologiske køn for værende kulturelt, performativt og diskursivt konstrueret 

på lige fod med det sociale køn. Ved at se det biologiske køn som 

sammenfaldende med eller som et produkt af det sociale køn, 

destabiliseres modellen slet ikke – den ene part sluger blot den anden og i 

processen, skriver Moi, bortfalder kroppen og alle dens levede erfaringer 

(ibid.). Ifølge Moi er poststrukturalister således muligvis lykkedes med at 

blive af med det biologiske køn, men har i samme bevægelse skabt en 
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social og sproglig spændetrøje, der er præcis lige så deterministisk som 

den biologiske essentialisme er det.  

 

Mens jeg vil give Bordo og Moi ret i, at kroppen og dens betydning har 

haft en tendens til at træde i baggrunden i megen poststrukturalistisk 

forskning og kønsteori, er det ikke det samme som at sige, at kroppen ikke 

findes der – eller kan findes der. At et fokus på sprog, diskurs og 

performativitet nødvendigvis betyder, at kroppen udvaskes og 

usynliggøres, fungerer som sagt kun, hvis forestillingen om, at sådanne 

kategorier og kroppen er binære og letadskillelige størrelser, fastholdes. 

Det er med andre ord den dikotomiske opdeling af en diskursiv overfor en 

prædiskursiv verden, som poststrukturalistisk forskning søger at 

dekonstruere (Butler 1993: xvii; Simonsen 1996: 45). Vicki Kirby 

fremfører en lignende pointe (og kritik) i Telling Flesh: the Substance of 

the Corporeal (1997), hvori hun sporer en tendens blandt feministiske 

poststrukturalister til at behandle kroppen mere som overflade end 

materiel substans. En sådan tendens er ikke ligegyldig, advarer Kirby, for 

når poststrukturalistisk kønsteori helt afviser at diskutere, hvorvidt fx 

kroppens biologi er en vigtig komponent i konstruktionen af køn og 

seksualitet, så forstærkes dikotomien natur/kultur blot yderligere, idet de 

to gøres til afgrænsede vidensfelter. Ifølge Kirby er det altså selve 

afvisningen af, at kroppens konkrete materialitet skulle have nogen særlig 

betydning for konstruktionen af kønnet, der i virkeligheden cementerer 

dikotomien natur/kultur, idet kategorien blot genetableres og genfortælles 

som grundlæggende, rigid og umodellerbar, mens kategorien køn/kultur 

dyrkes som fleksibel, foranderlig og konstrueret. Således hverken 

destabiliseres eller undergraves dikotomien natur/kultur, tværtimod. Kirby 
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opfordrer derfor til at tænke med eller gennem kroppen og aktivt forsøge 

at blive i grænselandet mellem kultur og natur:  

  

I am critical of an empiricism that perceives data as the raw 

and unmediated nature of the world. However, I am just as 

critical of postmodern correctives that regard the apparent 

evidence of nature as the actual representation of culture. 

Put simply, my aim is to pose the nature/culture 

(body/mind) question in a way that cannot be resolved in 

taking sides this way (Kirby 1997: 2). 

 

Kirby finder desuden, at megen nyere kønsteori er decideret gennemsyret 

af det, hun begrebsliggør som ”somatophobia” (ibid.: 73) eller på dansk 

’kropsfobi’: ”It is as if we are held hostage within the body, embodied, 

such that the site of self, the stuff of thinking and consciousness, is an 

isolate made of quite different matter” (Kirby 1997: 73). Dette ’the stuff 

of’ bør med andre ord ikke afgrænses fra kroppen som noget radikalt 

anderledes, men forstås som en del af det at have og være en krop. Kirby 

forsøger dermed at vise, hvordan det at tænke med kroppen muligvis kan 

opløse det fallocentriske grundlag, hvorpå dikotomien natur/kultur hviler, 

som så længe har hjemsøgt feministisk teori.  

 

Kirbys argument står stærkt: Der er uden tvivl en berøringsangst i dele af 

den poststrukturalistisk inspirerede kønsteori. Dette kan skyldes, at det er 

svært at bevæge sig teoretisk og analytisk i grænselandet mellem kultur og 

natur. Til trods for at langt det meste af den poststrukturalistisk kønsteori 

gerne vil anerkende kroppen, synes den altså alligevel ofte at forsvinde til 
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fordel for sprog. Det er derfor nødvendigt at teoretisere forholdet mellem 

krop og sprog – noget Sara Ahmed og Jackie Stacey gør i antologien 

Thinking Through the Skin (2001), hvori de foreslår huden som et konkret 

’sted’, der former kroppe:  

 

Whether the skin is mortified or glorified, marked or scarred 

by ageing or disease, or stretched in enveloping the skin of 

another in pregnancy, it is lived as both a boundary and a 

point of connection. The skin is the place where one touches 

and is touched by others; it is both the most intimate of 

experiences and the most public marker of raced, sexed 

and national histories (ibid.: intet sidetal).  

	
I Ahmeds og Staceys begrebsliggørelse af huden genkender jeg elementer 

at det, som Moi og Bordo efterspørger i poststrukturalistiske 

teoretiseringer og analyser af kroppen: nemlig kroppens levede 

erfaringer. Også Kirbys såvel som Butlers opfordringer til henholdsvis at 

forblive i grænselandet mellem natur og kultur og det at lade analyser stå 

åbne, synes jeg at kunne spore her. Gennem fortællinger om huden søger 

antologien at forstå ”[…]how ‘skins’ have been inhabited, lived and 

indeed (re)produced very differently in historically specific situations” 

(ibid.: 9). Jeg hæfter mig særligt ved de to redaktørers pointe om, at et 

blik på hudens historicitet ikke er et forsøg på at fastholde den og 

fastsætte dens betydning, men snarere et forsøg på at vise, hvordan 

huden altid vil leves og opleves forskelligt, uden at dette dog medfører 

muligheden for at vælge huden fra: ”At the same time, attending to such 

histories does not mean holding the skin in place: the skin can be re-



 83 

imagined and relived, but the possibilities for this re-imagining and reliving 

are not endless, or a matter of choice” (ibid.). Vi kan med andre ord ikke 

træde ud af kroppen, aldrig undslippe den, men det gør ikke meningen, vi 

tilskriver den, hverken stabil eller essentiel, idet kroppen altid er åben for 

genindskrivninger eller omskrivninger. Antologien foreslår dermed huden 

som en ustabil, men samtidig konkret og materiel størrelse, der både på 

og i sig har indskrevet en række historier eller erfaringer. Det gør huden til 

en interessant grænseflade, der altid allerede er overskredet af forskelle, 

som ikke lader sig begrænse til at findes enten indeni eller udenpå på 

kroppen. En sådan begrebsliggørelse rejser interessante spørgsmål om, 

hvordan kroppens grænser behandles, forhandles og bearbejdes. 

Spørgsmål, som denne afhandling tager op gennem sine analyser af, 

hvordan den tykke krop, i forsøget på at kropsliggøre et vestligt 

sundhedsmæssigt ideal om en stabil, fleksibel, afgrænset, slank og 

livsduelig krop, mærker og mærkes af dansk populærkultur.  

 

I det følgende og sidste afsnit, inden kapitlet her afrundes, vil jeg redegøre 

for min læsestrategi. Jeg lægger imidlertid ud med at opridse nogle 

empiriske overvejelser, fordi min definition af, hvad populærkultur både 

er, men også gør, har haft indflydelse på, hvordan jeg metodisk og 

analytisk er gået til værks.  

 

EEnn  nnoorrmmkkrrii tt iisskk  llææsseessttrraatteeggii      
 

Afhandlingens empiriske udgangspunkt er dansk populærkultur produceret 

siden årtusindeskiftet. Jeg definerer kort og godt populærkultur som en 
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fællesbetegnelse for en bred vifte af medieprodukter, der på forskellig vis 

har opnået popularitet – og som tæt forbundet med fx 

underholdningskultur og massekultur (Rosenørn & Rasmussen 2013). 

Populærkultur dækker således i denne afhandling også over 

medieproduktioner og æstetiske repræsentationer af den tykke krop, såvel 

som hverdagskultur. Jeg anser imidlertid ikke populærkultur som en form 

for ’lavkultur’ i kontrast til en mere ’seriøs’ finkultur – men forstår i stedet 

grænsen mellem de to som dynamisk og flydende. Meningen med at se på 

populærkulturelle repræsentationer af tykke kroppe, som de kommer til 

udtryk på tværs af forskellige kulturprodukter eller ’genrer’ (spil, tv, 

litteratur), er et bevidst valg, der skal hjælpe til at opridse og belyse 

tilblivelsen af den tykke krop som i sig selv en tværgående figur, der ikke 

alene er at finde i fx sundhedspolitisk inspirerede tv-programmer (hvor den 

ellers flittigt optræder). Det er således intentionen med min 

materialesamling og mine nedslag i dansk populærkultur generelt, at disse 

tilsammen skal danne et tværempirisk (men på ingen måde udtømmende) 

indblik i dominante populærkulturelle narrativer om den tykke krop. Når 

jeg fremskriver og benytter mig af betegnelser som ’den tykke krop’, ’det 

tykke barn’ etc., er det imidlertid ikke, fordi jeg ønsker at tingsliggøre den 

tykke krop, men fordi jeg forsøger at læse med teksten. Betegnelsen ’den 

tykke krop’ skal derfor forstås som en populærkulturel figur, materialet 

producerer, og som jeg yderligere forsøger at skrive frem i forsøget på at 

forstå det ’stof’, figuren så at sige er gjort af. Jeg er dermed interesseret i 

den form for identitetsproduktion, som jeg hævder pågår i mit udvalgte 

materiale gennem en række narrative repræsentationer af den tykke krop. 

I tråd med Garland-Thomson anser jeg dermed populærkultur for 

identitetsproducerende og som mere og andet end blot afgrænsede 
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fortællinger, der forbliver inden for det univers, de fortælles i: ”If we 

accept the convention that fiction has some mimetic relation to life, we 

grant it power to further shape our perceptions of the world, especially 

regarding situations about which we have little direct knowledge” 

(Thomson 1997: 10). Populærkulturelle repræsentationer er da hverken 

fritsvævende eller tilfældige fortællinger, men magtfulde konstruktioner 

med direkte og konkret indflydelse på faktisk levede liv. Garland-Thomson 

hævder videre, at populærkulturens fremstilling af en række 

ekstraordinære kroppe (den syge, krøblingen, freaken) har reduceret dem 

til kulturelle stereotyper og symboler på moderne samfundsmæssige 

bekymringspunkter. I populærkulturelle fremstillinger af kroppen er 

identitet, (selv)kontrol, køn og individualisme således eksempler på 

egenskaber, som den ekstraordinære krop ’mangler’ i sammenligning med 

det ’hele’ subjekt: normaten; et begreb Garland-Thomson anvender til at 

beskrive inkarneringen af den normative figur, altså det eller den, som til 

enhver given tid repræsenterer den normative krop (1997: 8). Metodisk 

går Garland-Thomson, ligesom jeg selv, dekonstruerende til værks. 

Gennem analyser af bestemte kroppes marginalisering viser hun, hvordan 

den ekstraordinære krop er blevet til en figur, der samtidig skitserer 

omridset af den normative, ’rigtige’ og ’sunde’ krop. I et sådant perspektiv 

bliver mine undersøgelser af den tykke krops forbindelse til det 

udgrænsede, abjekte, syge, usunde og grimme også indirekte til en 

undersøgelse af, hvad der konstituerer den slanke krop som rigtig, sund, 

smuk, normativ, ønskværdig og levedygtig. Mit fokus på repræsentation 

skal derfor heller ikke alene hjælpe mig med at besvare spørgsmålet om, 

hvordan den tykke krop bliver til i dansk populærkultur, men også 

muliggøre en problematisering af stereotype og marginaliserende 
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kropslige repræsentationer. Min afhandling er således også et forsøg på 

at yde normkritik. Kønsforsker Mons Bissenbakker Frederiksen har 

forklaret, hvordan en normkritisk analyse og læsestrategi for ham handler 

om de:  

 

[…] strukturelle sammenhænge, litterære virkemidler, 

komplekse temaer og narrative logikker, som ikke 

nødvendigvis er åbenbare for læseren ved første blik. I 

litteraturanalytisk sammenhæng indebærer kritik ikke 

nødvendigvis problematisering eller afvisning. Her udgør 

kritik i højere grad en inviterende bevægelse. En kritik 

nedriver ikke værket, men åbner det, og giver et bud på 

dets meningsbærende strukturer (2008: 60). 

 

Jeg ser til Frederiksen, fordi mine analyser netop vil komme til at kredse 

om de narrative logikker, som ikke nødvendigvis er åbenbare for læseren 

ved første blik. Samtidig er jeg inspireret af, hvad Frederiksen kalder for 

en inviterende bevægelse, idet jeg på samme vis med denne afhandling 

ønsker at tilbyde anderledes fortolkningsmuligheder, end mere 

’traditionelle’ læsninger af den tykke krop kan tilbyde. Frederiksen slår 

desuden fast, at normkritikkens projekt ikke er et traditionelt 

emancipatorisk et af slagsen (ibid.). Formålet med en normkritisk analyse 

er således ikke at befri subjektet ved at omstyrte samtlige regler og 

normer, idet normer ikke (alene) skal forstås som et samfunds 

institutionaliserede vaner og traditioner, men i stedet som grundlæggende, 

uomgængelige, strukturelle, sociale organiseringsprincipper: ”For så vidt 

det normkritiske projekt er emancipatorisk, er det altså ikke i den forstand, 
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at det frisætter subjektet fra normer, men at det frisætter normerne fra 

naturalisering” (ibid.). I det omfang at denne afhandling skulle have et 

emancipatorisk sigte, ville det derfor være at forsøge at udvide de måder, 

hvorpå vi forstår og fremstiller tykhed, i håbet om, at en sådan udvidelse 

vil kunne bidrage til mere nuancerede diskussioner og teoretiseringer af 

kropslig normativitet. Med denne afhandling ønsker jeg med andre ord at 

udfordre normative og naturaliserede forestillinger om, at tykhed altid 

skulle have direkte, konkret og massiv (negativ) indflydelse på eksempelvis 

et subjekts psyke, helbred, forældreskabsevner, aktivitets- og 

ambitionsniveau, fremtid, selvkontrol, følelser, mulighed for lykke, 

seksualitet og intelligens – for nu bare at nævne et par af de områder, 

hvor tykhed ofte tilskrives betydning (Murray 2008). Jeg forholder mig 

med andre ord normkritisk til sundhedsregimers traditionelle forestilling 

om, at tykhed kan reduceres til et spørgsmål om ’indtagelse af kalorier vs. 

fysisk aktivitet’ og dermed udelukkende skulle handle om biologi, gener, 

stofskifte og natur. I stedet tilslutter jeg mig LeBesco, der anser den tykke 

krop for at være en social, kulturel og relationel figur, som bliver til i 

samspil med en lang række andre kategorier såsom køn, race, handicap, 

seksualitet og etnicitet (2012). LeBesco hævder desuden, at den tykke 

krop i kraft af sin kulturelt skabte position som ’afvigende’ og ’abnorm’ 

har en særlig evne til at vække ubehag, forstyrre social orden og dermed 

modsætte sig normaliserende praksisser for kropslighed. Denne tese vil jeg 

komme til at efterprøve i denne afhandling, idet jeg er interesseret i at 

diskutere, hvorvidt en plads på kanten af normen virkelig kan forstås som 

potentielt frigørende, eller om sådanne grænsefigurer blot er med til at 

cementere normalitetens grænser. Med afsæt i Butlers begreb om det 

konstitutive ydre og i Thomsons beskrivelser af, hvordan dette ydre, 
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skæve, anderledes, udgrænsede og ekstraordinære kan give indsigt i 

normkonstruktioners tilblivelse, vil jeg desuden gerne foreslå ’tykhed’ som 

det konstitutive udenfor, der altid (potentielt set) truer med at underminere 

moderne sundhedsregimers normer for kropslighed, vestlige 

skønhedsidealer og neoliberale forestillinger om vilje og fleksibilitet. 

Samtidig – og med pointen om den føromtalte umulige grænse etableret 

mellem normaliteten og den konstituerende Anden in mente – forstår jeg 

dette konstitutive udenfor som det, der netop opretholder og muliggør 

sådanne idealer. Mine analyser af, hvordan den tykke krop i mit materiale 

disciplineres og underlægges heftig kontrol, er derfor også (indirekte) 

analyser af den slanke krop, idet de to – for overhovedet at blive til som 

meningsfyldte kategorier – må forstås som størrelser, der gensidigt 

rummer hinanden. Min normkritiske læsestrategi skal således hjælpe til at 

identificere det indenfor og det udenfor, som populærkulturens 

fortællinger om den tykke krop skaber. 
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EEtt  ttrreekkaannttssddrraammaa  
 

Da jeg for knap tre år siden begyndte at lede efter den tykke krop i dansk 

populærkultur, gjorde jeg mig flere opdagelser. Selvom jeg på forhånd 

var klar over, at den tykke krop nok i overvejende grad ville dukke op i 

forskellige sundhedsmagasiner og livsstilsprogrammer, der i en årrække 

har været populære, var jeg alligevel overrasket over, i hvor ringe grad 

den tykke krop var at finde udenfor sådanne genrer og de tilhørende 

diskurser om sundhed, vægttab, fitness, slankekure og kropsidealer. Når 

den tykke krop i min research trådte ind på scenen, dukkede op på 

billederne, blev skrevet frem på siderne, var det således stort set altid med 

det formål at fortælle og oplyse om dens sundhedsmæssige tilstand.20 

Dens sørgelige tilstand. At være tyk er svært. Og aldrig sjovt. Eller sexet. 

Eller ligegyldigt. Den tykke krop betyder noget. Dens blotte 

tilstedeværelse sætter som oftest et aftryk i fortællingen. Den efterlader et 

spørgsmål: Hvorfor er den tyk? Hvorfor befinder kroppen sig mon i denne 

sørgelige tilstand, og hvordan kan den afhjælpes? Er den trist? 

Traumatiseret og ulykkelig? Den tykke krop må da fejle noget? Hvad 

gemmer den på? Den tykke krop syntes gang på gang at dukke op som et 

symptom på noget andet og større. Min jagt efter den tykke krop i dansk 

populærkultur gjorde derfor især tre forhold tydeligere for mig – tre 

                                                

20 Til eksempel tæller listen over tv-serier udelukkende med fokus på den tykke krops sundhedstilstand 
blandt andet: Livet er fedt, Livet er stadig fedt, Meretes mave, Go’ kuren, Generation XL, Den største 
taber, Fede tider, De fede trin, U-TURN, Kia Liv på julemærkehjemmet, BS og basserne: Drengene, BS og 
basserne: Pigerne, Fed på prøve, By på skrump, Chris på vægten, Chris på chokoladefabrikken, Farvel 
fedt, Rigtige mænd, Ekstremt fed – Et år til at redde livet, Generation XL, Det store slankeeksperiment, Min 
fede træner, Comedy-kuren, Tab og vind.  
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forhold, som jeg derfor besluttede skulle være ledetråde i mine videre 

analyser: 

 

For det første synes den samme narrativ at udfolde sig om og om igen – 

og det er en cliffhanger: En slank krop har ladet stå til og er blevet tyk. 

Tykheden har bragt usundhed, sygdom og sorg med sig, og den tykke 

krop er således på vej til at dø. Et vægttab og en livsstilsændring er det 

eneste, der kan redde den. Men klarer den det?    

 

For det andet, at der ofte i kølvandet på den tykke krops tilstedeværelse i 

populærkulturen følger konkrete anvisninger og opfordringer til, hvordan 

man bliver af med den. Og formaninger om det personlige ansvar, vi hver 

især har for at holde den tykke krop på sikker afstand.  

 

For det tredje, at populærkulturelle fortællinger om den tykke krop meget 

ofte er følelsesladede og affektive. Fortællingerne om den tykke krop – 

når ellers det handler specifikt om den – centrerer sig således i 

overvejende grad om skammen, sorgen og skylden direkte forbundet med 

at være tyk.       

 

Disse tre forhold er blevet til denne afhandlings analytiske 

nedslagspunkter i form af: biomagt, narrativitet og affekt. De tre 

analysenedslag taler imidlertid også ind i mine forskningsspørgsmål. Mit 

fokus på narrativitet skal således i særdeleshed hjælpe til at belyse, 

hvordan forståelsen af og forestillingen om den tykke krop bliver til i 

nyere dansk populærkultur gennem analyser af, hvordan narrativer om 

den tykke krop bliver til og med hvilke konsekvenser. Min fremskrivning af 
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en ’tykhedsnarrativ’ handler med andre ord om at skabe et fundament og 

et afsæt for videre undersøgelser af, hvordan kroppen inden for denne 

narrativ disciplineres, formes og forhandles. Noget, mit blik for 

biomagtens virkemåder yderligere skal tydeliggøre ved at stille skarpt på 

forbindelserne mellem subjektivitet og magt. Afhandlingens fokus på 

biomagt indskriver sig således især i afhandlingens spørgsmål om, 

hvordan den tykke krop relaterer sig til forestillinger om sundhed. 

Slutteligt skal mit fokus på affekt fremhæve forbindelsen mellem den tykke 

krop og forestillinger om det ’gode liv’ ved at åbne op for spørgsmål om, 

hvordan disse narrativer om tykhed, sundhed og lykke cirkulerer i og 

mellem hinanden og skaber nogle kroppe som normative, smukke, 

lykkelige og livsduelige, mens andre udgrænses som syge, afvigende, 

ulykkelige og forkerte. Afhandlingens fokus på affekt tilbyder således også 

en vigtig indsigt i, hvordan narrativen om den tykke krop ved at række 

udover en sundhedsmæssig bekymring for den enkelte, griber ind i 

forestillinger om ’det gode liv’. Når jeg med min normkritiske læsestrategi 

ser nærmere på den tykke krop og med mine artikler forsøger at vise, 

hvordan den tykke krop bliver til i dansk populærkultur, sker det altså 

inden for rammerne af disse tre snit. De følgende afsnit er en udfoldelse af 

de tre nedslagspunkter og således en præsentation af min analytiske 

modus.  

 

Løbende med min gennemgang af narrativitet, biopolitik og affekt har jeg 

indflettet et eksempel i form af livsstilsprogrammet By på skrump (2009). 

Tv-serien er ifølge producenten Danmarks radio et sundhedseksperimentet, 

der over 10 afsnit forsøger at anspore omkring 700 borgere fra Ebeltoft til 

at ændre livsstil i fællesskab, forbedre deres liv og helbred og tilsammen 
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tabe sig i alt tre tons. 21 Under vejledning af tre eksperter (coach, diætist, 

psykolog) skal deltagerne på 12 uger forsøge at ”[…] skrumpe deller, 

usunde vaner, rygning og dårlige undskyldninger”.22 Foruden de ca. 700 

deltagere fra Ebeltoft er tv-serien bygget op omkring fem udvalgte 

’superskrumpere’, hvis forsøg på livsstilsændring og vægttab serien følger 

på tættere hold end de resterende deltagere. Tv-serien er valgt, fordi jeg 

mener, at afhandlingens undersøgelser af, hvordan den tykke krop 

mærker og mærkes af dansk populærkultur, bør indeholde et eksempel på 

et livsstilsprogram med eksplicit fokus på sundhed og vægttab. For det 

første fordi den tykke krop så hyppigt optræder i netop denne genre, og 

for det andet fordi livsstilsprogrammet (som vi skal se) så tydeligt 

behandler og kæder forestillinger om tykhed sammen med forståelser af, 

hvad sundhed og ’det gode liv’ indebærer – en sammenfiltring, som 

denne afhandling netop interesserer sig for. Ved at sætte mine udvalgte 

begreber i spil vil jeg altså vise logikken i min læsestrategi såvel som 

teoriernes anvendelighed for analyser af tykhed. Mens affekt, biomagt og 

narrativitet cirkulerer i og mellem hinanden i mine artikler, har jeg for 

overblikkets skyld i dette kapitel valgt at udfolde dem enkeltvis – de er 

imidlertid ikke ment som isolerede analyseperspektiver, men som en samlet 

læsestrategi, der skal kaste lys over den tykke krops tilblivelse i dansk 

populærkultur.   

 

 

 

 

                                                

21 Se https://www.dr.dk/presse/paa-skrump (tilgået d. 01/08-2017).  
22 Uddraget er fra programbeskrivelsen, se ovenstående link.  
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NNaarrrraattiivveerr  
 

I sin bredeste forstand er narratologi teorier om fortællinger, og mens 

sådanne kan spores tilbage til Aristoteles’ overvejelser om plot og 

karakter i Poetikken, er det først omkring slutningen af det 19. 

århundrede, at skole- og teoridannelsen inden for strukturalistisk 

narratologi opstår (Iversen og Nielsen 2008: 8). Stærkt inspireret af 

russisk formalisme blomstrede narratologien op i 1960-70’erne. Formålet 

var at forklare og blotlægge fortællingens hvordan (tekstens struktur, 

opbygning og grammatik) snarere end at belyse dens hvad (indhold, 

interaktion, mening). 1970-80’ernes kritik af strukturalismens 

’kassetænkning’ fik imidlertid betydning for narratologiens forsøg på at 

skematisere og systematisere fortællinger. Intentionen om at udvikle et 

komplet beskrivelsesapparat mødte kritik, og narratologer blev anklaget 

for at ’placere litteraturen bag tremmer’ (ibid.: 9-10). Kritikken betød, at 

narratologien i en årrække mere eller mindre sygnede hen, men 

genopstod og udviklede sig i løbet af 1990’erne, blandt andet inspireret 

af feministisk teori, dekonstruktion og reader-response teori. Også 

narratologiens genstandsfelt ændrede sig:  

 

I sit udspring havde narratologien overvejende litterære 

tekster som sit interesseområde. I dag anvendes termen 

narratologi som samlebetegnelse for et væsentligt bredere 

og mere heterogent felt af erkendelsesinteresser, der, ofte 

med afsæt i poststrukturalistiske omvurderinger af 

eksisterende teori, arbejder videre med de spørgsmål, som 
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strukturalistiske narratologer rejste, men ved at stille disse 

spørgsmål på en ny måde og til et større materiale (ibid: 7).  

 

Influeret at poststrukturalismens interesse for brud og pluralisme åbnede 

(dele af) moderne narratologi således op for ”[…] an investigation of the 

ways in which the text leaves things undecided, open, and even 

contradictory” (Herman et al. 2010: 461). Teoretikere som Foucault, 

Derrida og Deleuze inspirerede til udarbejdelsen af analyser, der dels 

kunne spore eller ’få øje på’ intertekstuelle strukturer, men endnu 

vigtigere: på brud og forskydninger i og mellem narrativer. Med mit fokus 

på narrativer ønsker jeg at gøre det samme med denne afhandling. Min 

kulturanalytiske tilgang betyder imidlertid, at jeg i mindre grad er 

interesseret i en ’klassisk’ litterær tilgang baseret på fx sprogvidenskab og 

tekst- og litteraturteori. Fremfor de almene træk ved litterære tekster (fx 

rum og tid i litteraturen eller principper for tekstfortolkning) stiller mine 

analyser i stedet skarpt på, hvordan mening etableres og forhandles i 

populærkulturelle narrativer (Fiske 1989). Lig sociologen Ken Plummer 

interesserer jeg mig således for narrativers tilblivelse, deres kulturelle og 

politiske rolle og deres betydning og placering i en bredere social orden 

(1995). Plummer, som er influeret af handlingsteorien symbolsk 

interaktionisme,23 der foreskriver, at mennesket skabes og formes igennem 

mødet med andre, definerer narrativer som et produkt af en sproglig 

symbolsk interaktion og forhandling (Plummer 1995: 20, se også: 1991, 

2000). I Telling Sexual Stories (1995) undersøger Plummer således en 

række seksuelle fortællingers fremkomst og betydning som et udtryk for 

                                                

23 Se fx Blumer (1986, orig. 1969) eller Denzin (2008, orig. 1992) for en begrebsliggørelse af symbolsk 
interaktionisme. 
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symbolske interaktioner og sociale og politiske processer tæt forbundet 

med hinanden (ibid.: 20-26). Plummer lægger desuden vægt på, at 

fortællinger aldrig kan reduceres til ’ren tekst’, der frit og uproblematisk 

kan undersøges, men i stedet må forstås som ”[…] socially produced in 

social contexts by embodied concrete people experiencing the thoughts 

and feelings of everyday life […] If they are ‘texts’, then they are texts 

embodied by breathing passionate people in the full stream of social life” 

(ibid.: 16). Narrativer fremstår derfor muligvis som konkret tekst på 

papiret, når de af sociologer som Plummer bliver genlæst og gransket, 

men de er ikke desto mindre langt mere end blot tilfældige tekstlige 

konstruktioner: ”Texts are connected to lives, actions, contexts and society. 

It is not a question of ‘hyperrealities’ and ‘simulacra’ but of practical 

activities, daily doings and contested truths” (ibid.: 24). Af den grund 

fortjener narrativer også at blive undersøgt i deres egen ret, hvorfor 

Plummer også, ligesom jeg, er mindre interesseret i tekstteori og mere 

optaget af, hvordan, af hvem og hvorfor bestemte narrativer produceres 

(ibid.: 19). Plummer begrebsliggør det at fortælle historier som en 

identitetsskabende praksis og en social proces, der aldrig kan afsluttes, 

men som altid er under konstant tilblivelse (ibid.: 20). At fortælle historier 

er således en subjektiveringsstrategi og -proces, hvorigennem fortælleren 

subjektiveres og bliver til som et subjekt. Plummers beskrivelser af, hvad 

historiefortælling er og gør, er således også brugbare for denne 

afhandlings analyser af, hvordan narrativer om den tykke krop bliver til i 

en populærkulturel kontekst. Som Plummers undersøgelser af narrativer 

understreger, er ingen historiefortælling imidlertid ’fri’, og hvis narrativer 

overhovedet skal kunne fortælles, kræver det et (forestillet) publikum, der 

er villigt til at lytte. Narrativer kan dermed forstås som værende af 
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performativ karakter (omend det ikke er et begreb, Plummer anvender i 

sine beskrivelser) og gennemstrømmet af magt – et faktum, der sætter 

grænser for, hvilke historier som overhovedet kan fortælles og genkendes 

som meningsfulde, og hvilke der omvendt fremstår naturlige og 

selvfølgelige. Jeg forstår og definerer derfor narrativer som en 

mulighedsgivende begrænsning under konstant tilblivelse, der, sammen 

med Plummers beskrivelse af, hvordan magt er en allestedsnærværende 

størrelse, skubber og former menneskelig subjektivitet. I tillæg vil jeg med 

mine analyser af den tykke krop vise, hvordan narrativer også kan forme 

og guide kropslig materialitet. Plummers næsten poetiske beskrivelse af 

magtens virkemåder tåler derfor også et længere uddrag, idet denne 

grundlæggende pointe samtidig fint illustrerer, hvordan analyser af 

narrativer også altid er en analyse af magtens virkemåder: 

 

Stories are not just practical and symbolic actions: they are 

also part of the political process. Sexual stories ooze 

through the political stream. Power is not so much an all or 

nothing phenomenon, which people either have or don’t 

have, and which resides either here or there. Rather it is 

best viewed as a flow, a process, a pulsate – oscillating and 

undulating throughout the social world and working to 

pattern the degree of control people experience and have 

over their lives. Power is the process which shifts outcomes 

and distributes control and regulation. It effects hierarchy, 

patterns of domination, and the distribution of resources. It 

connects processes that make a difference to the conduct of 

life. Power is not a simple attribute or a capacity, but a flow 
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of negotiations and shifting outcomes. As electricity is to the 

physical world, so power may be to the social world: it is 

the conduit through which much life gets enacted. But its 

shapes and forms are immensely varied. Like the air we 

breathe, or the blood that flows through our veins, it is an 

omnipresent. It is not a property of people per se, nor is it a 

zero-sum: we do not either have it or not have it. Instead it 

flows through all interaction, though in starkly different 

ways. It is both negative – repressing, oppressing, 

depressing – and positive – constructive, creative, 

constitutive. It flows into lives making some abundant in 

capacity (empowered, actualised) and others diminished 

(inferiorised, marginalised, weak, victims). It flows into 

situations making some open, flexible and participatory and 

others closed, rigid and limiting. It flows through the 

habitual networks of social activity making some alive with 

possibilities (democratic, participatory) and others infused 

with oppression and dominance (hierarchic, authoritarian). 

And ultimately it flows through the whole negotiated social 

order – controlling and empowering, closing and opening, 

making some things possible and others [sic] things 

impossible. Power is a process that weaves its way through 

embodied, passionate social life and everything in its wake. 

Sexual stories live in this flow of power. The power to tell a 

story, or indeed to not tell a story under the conditions of 

one’s own choosing, is part of the political process (ibid.: 

26). 
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Narrativer er således ikke fritflydende og abstrakte størrelser, men i stedet 

relationelle konstruktioner situerede i specifikke historiske, sociale og 

politiske kontekster struktureret af kategorier som klasse, alder, seksualitet, 

køn og race (ibid.: 22). Ifølge Plummer er magt og narrativitet imidlertid 

også tæt forbundet med affekt, idet affekt – ligesom magt – former 

narrativer og har afgørende betydning for, hvilke narrativer som kan 

fortælles og hvordan: ”[…] shame may prevent a story being told, pride 

may lead to it being shouted” (ibid.: 28). Inspireret af Plummer skal mit 

eget fokus på affekt og (bio)magt ligeledes muliggøre analyser af, 

hvordan narrativer om den tykke krop affektivt struktureres – og i 

forlængelse heraf: Hvordan bestemte følelser (u)muliggør bestemte 

fortællinger om den tykke krop. Jeg er dermed hovedsageligt interesseret i 

det, Plummer kalder for The nature of stories;24 et aspekt ved seksuelle 

fortællinger, der rejser en række relevante spørgsmål, som imidlertid også 

er relevante for denne afhandlings fokus på, hvad vi også kunne kalde for 

korpulente fortællinger:  

 

Which kind of narratives work to empower people and 

which degrade, control and dominate? Some stories may 

work to pathologise voices, or turn them into victims with 

little control over their lives; other stories may sense human 

agency and survival, giving the voice a power to transform 

and empower. Stories may also be told in different ways by 

                                                

24 ’The nature of stories’ er bare ét aspekt af historiefortælling, som Plummer i Telling Sexual Stories 
(1995) undersøger – andre aspekter omfatter: ’The making of stories’, ’The consuming of stories’, ’The 
strategies of story telling’ og ’Stories in the wider world’ (se side 29-30 for en uddybelse af alle fem 
aspekter). 
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different groups – giving some kinds of stories much more 

credibility than others? Talk from ‘below’ may be 

marginalised and excluded, whilst ‘expert’ talk from above 

may be given priority and more credibility (ibid.: 29). 

  

Plummers tilgang er således muligvis sociologisk og hans narrativer 

personlige seksuelle fortællinger – alligevel låner jeg hans 

narrativitetsbegreb, fordi hans analyser af, hvordan stærkt affektive 

narrativer har evnen til at skabe og forme subjektpositioner (men også 

sætte grænser for, hvem sådanne er tilgængelige for) ikke lader sig 

begrænse til seksuelle historier, men tværtimod lader sig anvende i mange 

andre sammenhænge. Jeg er med andre ord mere interesseret i Plummers 

begrebsliggørelse af, hvordan historier bliver til, end i hvorfor.  

GGeenneerriisskkee  ffoorrttæællll iinnggeerr  

Med Telling Sexual Stories (1995) har Plummer fokus på tre typer af 

moderne fortællinger, der alle indeholder bestemte generiske træk, 

nemlig; coming-out stories (spring-ud-historier), rape stories 

(voldtægtshistorier) og recovery stories (helbredelseshistorier). I det 

følgende vil jeg udfolde Plummers begrebsliggørelse af 

helbredelsesfortællingen, mens jeg vil nuancere spring-ud-narrativen ved at 

se nærmere på, hvordan den også bruges i fatteoretiske og aktivistiske 

sammenhænge. Jeg afholder mig imidlertid fra at gå yderligere ind i 

Plummers begrebsliggørelse af voldtægtsnarrativen, fordi jeg ikke finder 

den sammenlignelig med en populærkulturel narrativ om den tykke krop. 

Mens de tre typer af historier uden tvivl er forskellige, deler de imidlertid 

også ligheder:  
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There are major and important differences between these 

experiences, but there are also striking parallels between 

these stories – and indeed many others that have followed 

in their wake. They constitute a recognisable pattern, form 

or genre in the modern world, but […] have their roots in 

classical stories of redemption and transformation (Plummer 

1995: 50). 

 

På baggrund af sine indsamlede historier og med henvisning til den Propp-

inspirerede litterat Langdon Elsbree (1982) peger Plummer på, at 

moderne fortællinger meget ofte bygger på bare fem plot, nemlig:  

 

1. TThhee  JJoouurrnneeyy, as in The Odyssey, Tom Jones, […] A Boy’s 

Own Story. There is a progression through stages – most 

frequently starting in earliest childhood memories, working 

through various crises on the way to something. […] 

2. EEnndduurriinngg  ssuuffffeerriinngg, as in King Lear, Waiting for Godot, 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest. There is a struggle: life has 

not been easy; all sorts of difficulties have been strewn along 

the journey; agonising, soul-searching moments of great 

intensity are retold. […] 

3.  EEnnggaaggiinngg  iinn  aa  ccoonntteesstt, as in Taming of the Shrew, Women 

in Love, The Prime of Miss Jean Brodie. This suffering is 

overwhelmingly accounted for in terms of ’enemies’: 

somebody out there does not like me or has done me wrong. 
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This enemy becomes the target of attack. A struggle ensues. 

[…]. 

4. PPuurrssuuiinngg  ccoonnssuummmmaattiioonn, as in The Iliad, Candide, War and 

Peace. A goal has to be established, and sometimes it is only 

dimly sensed at the outset. Once established, however, it will 

be strongly pursued; one cannot be fulfilled until this goal is 

met.  

5. EEssttaabbll iisshhiinngg  aa  hhoommee, as in To the Lighthouse, Robinson 

Crusoe. The more optimistic stories finally ‘arrive’ somewhere 

– usually in a new identity, a new community, a new politics. 

All may not be that well; but at least a home has been found 

at last (Plummer 1995: 54-55, min fremhævning).  

 

Plummer kalder disse typer af fortællinger for Grand Stories og tilskriver 

deres ’succes’ det faktum, at "[T]hey constitute a recognisable pattern, 

form or genre in the modern world, but […] have their roots in classical 

stories of redemption and transformation” (ibid.: 50). Som jeg vil vise med 

eksemplet By på skrump i næste afsnit, kan fortællinger om den tykke krop 

ofte passes ind i den type af fortællinger, som Plummer kalder for 

helbredelseshistorier. I sammenligning med Elsbree er Plummers tilgang til 

narrativer – trods hans forkærlighed for skemaer og figurer – dog langt 

mindre formalistisk end Elsbrees (1982). Ligesom Plummer vil jeg da 

forsøge at fremskrive en række generiske og bestemte træk ved korpulente 

fortællinger, mens jeg dog samtidig holder mig for øje, at alt for 

detaljerede og grundige forsøg på at skemalægge historiers strukturer og 

sammensathed risikerer at overse, reducere og negligere vigtige nuancer 

og forskelle. Det betyder imidlertid ikke, at fortællemønstre som dem, 
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Plummer peger på i og med sine indsamlede seksuelle fortællinger, ikke 

eksisterer – tværtimod tyder noget på, at de er langt mere udbredte end 

som så: 

 

Whilst such condensed narratives do no justice at all to 

complexity, they have a remarkable common ring. […T]he 

tales of transvestites, transsexuals, sado-masochists, 

paedophiles, child sex abuse victims, the sexually harassed, 

sex addicts, and many others have all been recounted in a 

strikingly similar language in the western world over the 

past two decades. Indeed, whilst coming out, rape and 

recovery stories may be the paradigm stories, they have 

served as a model for many others to follow suit. Coming 

out stories are coming out everywhere (1995: 56).  

 

Mit fokus på narrativer skal altså hjælpe med at belyse, hvordan 

fortællingerne om den tykke krop er præget af lignende generiske træk og 

plot – både de personlige og de mere ’udefraberettende’ af slagsen. I sin 

begrebsliggørelse af helbredelsesnarrativen har Plummer hovedsageligt 

fokus på selvhjælpslitteratur af forskellig art – en genre, jeg også kommer 

til at berøre med analyseeksemplet Fede Fie – Min kamp tilbage til livet 

(2015) i afsnittet ”Den tykke krop i dansk populærkultur”. Med mine 

øvrige artikler peger jeg imidlertid på, hvordan fortællinger om den tykke 

krop er gennemsyret af helbredsnarrativen på tværs af forskellige genrer 

og medier. Uanset hvor og i hvilken form helbredelseshistorier dukker op, 

har de dog, ifølge Plummer, en række fælles og typiske træk: 
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They all involve a very similar process, of moving from a 

secret, solitary, even shameful world into a more public one. 

They all involve a clear transformation of the self, usually 

overcoming denial and seeking a path to ‘recovery’. Yet as 

for the first two [voldtægts- og spring-ud-historier], the tales 

are centrally about a much-needed political change, 

recovery stories have a much stronger narrative about the 

need for personal change (1995: 98).   

  

Mens både voldtægts- og spring-ud-historier uden tvivl også kan have 

fokus på personlig forandring, er det altså særligt for 

helbredelseshistorier, at ’løsningen’ på det problem eller den udfordring, 

der berettes om, fremstilles som en, der skal findes i og hos den enkelte og 

ikke løses gennem eksempelvis politiske tiltag, og selvhjælpslitteratur 

anbefaler derfor sjældent socialt orienterede løsninger: ”[T]he recovery 

movement rarely looks outwards: its focus is the personal problem, 

personal pathology, personal shame” (ibid.). Og selvom selvhjælpsgenren 

ofte med stor gennemslagskraft har evnen til at tale til og ind i forskellige 

fællesskaber – eller måske ligefrem til at etablere dem – er det samtidig 

mindre sandsynligt, at sådanne fællesskaber er oprigtigt optaget af 

radikale forandringer. I stedet søges og valoriseres ’ekspertens’ stemme 

og rådgivning (ibid.). Som eksempel på klassiske helbredelseshistorier 

peger Plummer på selvhjælpslitteraturen, der gennem gentagelse og en 

repeterende fortælleform tegner en arkefortælling opbygget omkring de 

fem klassiske plot (suffering, journey, contest, consummation, home). De 

fem plot hjælper til at konstruere forestillingen om, at ansvaret for 

forandring ligger hos læseren selv, og rammesætter samtidig løsningen af 
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’problemet’ som et stykke hårdt arbejde, der kræver stadievis personlig 

udvikling. Denne udviklingsfortælling underbygges, ifølge Plummer, af 

selvhjælpslitteraturens forkærlighed for det terapeutiske 12-trins program, 

som det anvendt af fx Anonyme Alkoholikere (ibid.: 100). Terapiformen 

bygger først og fremmest på den personlige narrativ, der gennem 

gentagelse langsomt udvikler sig til en særlig personlighedsprofil med 

bestemte og typiske karakteristika. Når en sådan først er etableret, er der 

ifølge Plummer ikke langt til en diagnose, ej heller en kur. At 

helbredelseshistorier ofte rammesættes ved hjælp af et terapeutisk 

sprogbrug, er ifølge Plummer heller ingen tilfældighed, idet de har deres 

historiske rødder i ”[…] three interrelated sources: the formal, elite and 

‘expert’ worlds of medicine, the less formal worlds of self help and 

therapy, and the ongoing ‘purity tradition’” (ibid.: 108). 

Helbredelseshistorier kan dermed også læses i forlængelse af religiøse 

fortællinger om renlighed og udholdenhed, idet ”[…] much self help is not 

so much about the unleashing of a potential self but about restraint, 

regulation and control. Indeed, an underlying fear – embodied in the 

‘addiction’ metaphor – is the fear of a ‘loss of control’” (ibid.: 109). 

Helbredelsesnarrativer handler med andre ord ofte mindre om frigørelse 

og oprør og mere om at opnå og fastholde kontrol. Trods brugen af et 12-

trins program såvel som ’eksperten’ og et udpræget fokus på diagnose, 

udvikling og kur er helbredelseshistorier dog mere og andet end en 

genfortalt lidelseshistorie. Tæt beslægtet med sygdomsnarrativer,25  der 

omsætter hjemme-ude-hjemme-modellen til en rask-syg-rask-model, er de 

                                                

25 For en udfoldelse af denne type narrativer se fx Frank, Arthur (1995). The Wounded Storyteller: Body, 
Illness, and Ethics. University of Chicago Press. 
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ifølge Plummer subjektiveringsprocesser, hvorigennem identitet forhandles 

(ibid.: 106-107).  

SSpprriinngg  uudd,,  ssttåå  ffrreemm  ––  FFøørr  oogg  EEfftteerr  

Lig Plummer undersøger fatforskere Abigail Saguy og Anna Ward i 

artiklen ”Coming Out as Fat: Rethinking Stigma” (2011), hvordan ”[…] 

cultural narratives travel and change in the process” (2011: 2). Med 

udgangspunkt i en række interviews med selvidentificerede tykke 

kropsaktivister belyser Saguy og Ward, hvordan og hvorfor kropaktivister 

bruger spring-ud-narrativen og i tillæg: Hvordan de bruger den 

anderledes end bøsser og lesbiske, der ellers traditionelt forbindes 

hermed. En åbenlys forskel er kroppens betydning for fortællingen: 

”[W]hile coming out usually refers to revealing something hidden, body 

size is hypervisible. It is what Goffman (1963) referred to as a ‘discredited 

identity,’ meaning that it is plainly visible, as opposed to a ‘discreditable 

identity,’ which can be concealed” (ibid.). I stedet for en skjult identitet er 

det altså netop den tykke krop, som ’udleveres’ med fortællingen – 

hvorfor:   

 

[…] fat rights activists are not disclosing, as much as 

affirming, their fatness. They are reclaiming the term fat, 

commonly used as an insult, as a neutral or positive 

descriptor (…), rejecting the terms obese and overweight as 

pathologizing normal human variation (ibid.). 

 

At springe ud som tyk kan dermed forstås som en afstigmatiseringsstrategi. 

Også fatforsker Cat Pausé har undersøgt, hvordan oplevelsen af at 
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springe ud er blevet et vigtigt skridt for mange kropsaktivister ”[who wish 

to] declare and embrace their fat identity” (2012: 44) og dermed tage 

aktivt afstand fra stigmatisering og diskrimination. I ”Divinity. A Dossier, a 

Performance Piece, a Little-Understood Emotion” (1990) diskuterer 

Michael Moon og Sedgwick forbindelsen mellem ’skabet’ og den tykke 

krop. Ifølge de to konstrueres både homoseksualitet og tykhed som 

afvigende identitetskategorier gennem heteronormative diskurser. Moon 

forklarer desuden det paradoksale i måden, hvorpå den tykke krop i 

mødet med andre peger på sig selv som en slet skjult hemmelighed:  

 

(…) in this society everyone who sees a fat woman feels 

they know something about her that she doesn’t herself 

know. If what they think they know is something as simple as 

that she eats a lot, it is medicine that lends this notionally 

self-evident (though, as recent research demonstrates, 

usually erroneous) reflection the excitement of inside 

information; it is medicine that, as with homosexuality, 

transforming difference into etiology, confers on this 

rudimentary behavioral hypothesis the prestige of a 

privileged narrative understanding of her will (she’s 

addicted), her history (she’s frustrated), her perception (she 

can’t see herself as she really looks), her prognosis (she’s 

killing herself) (Moon & Sedgwick 1990: 27). 

 

Det er altså ikke kroppen, der med erklæringen jeg er tyk afsløres, men 

de underliggende forestillinger om, hvad tykhed er et udtryk for. At 

springe ud som tyk kan derfor også forstås som et forsøg på at redefinere 
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den tykke krops ’skjulte’ betydning eller fortællingen om den. For 

Sedgwick er det at springe ud som tyk for eksempel: ”[…] a way (…) of 

making clear to the people around one that their cultural meanings will be, 

and will be heard as, assaultive and diminishing to the degree that they 

are not fat-affirmative” (ibid.). Brugen af spring-ud-narrativen har 

imidlertid også mødt kritik. For eksempel er Murray skeptisk overfor det 

’liberalistiske’ subjekt, som hun hævder opstår i kølvandet på denne form 

for Fat Pride-aktivisme (2005). Med henvisning til Marilyn Wanns ’fedme’-

fejrende aktivismeprojekt26 kritiserer hun forestillingen om, at kropshad og 

selvlede er noget, der bevidst og aktivt kan vælges fra, hvis viljen er stor 

nok (ibid.: 158). At kvinder bare kan (og bør) beslutte sig for at være 

’flabulous’ (Ibid.: 159) er heller ikke, ifølge Murray, en garanti for, at de 

dermed vil blive betragtet på helt andre, nye og positive måder. 

Fatforskeres analyser af spring-ud-narrativen, fremhæver således også en 

vigtig pointe vedrørende affekt: Nemlig den, at selve forestillingen om, at 

fx skam bevidst kan vælges fra (eller til) af et subjekt, er problematisk, 

fordi den præsupponerer, at vedkommende faktisk er i stand til at sætte 

sig ud over de diskurser, som samtidig konstituerer det.27 Mens spring-ud-

narrativen altså bestemt anvendes (dog nok hovedsagligt af 

kropsaktivister), er der imidlertid en mainstream narrativ, der forankret i 

forestillinger om temporalitet, valg, forandring og ansvar mere end nogen 

anden fortælling gennemsyrer populærkulturens fremstilling af den tykke 

krop: Før-og-Efter-narrativen.  

 

                                                

26 Se fx den ’antiselvhjælpsbog’, som Murray henviser til i sin kritik af Wann: Wann, M. (1998). Fat!So?: 
Because you don't have to apologize for your size!. Random House Digital, Inc. 
27 For en uddybelse af denne pointe se i øvrigt ”Kropkampens strategier og blindgyder” (Eriksen 2015), 
som er at finde her: http://kvinfo.dk/webmagasinet/kropkampens-strategier-og-blindgyder. 
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I ”Stories that matter: subverting the before-and-after weight-loss 

narrative” (2014) viser Maya Maor, hvordan tykke kroppe marginaliseres 

gennem en Før-og-Efter-narrativ, der fremsætter tykhed som en midlertidig 

og omskiftelig kropslig tilstand. Ligesom denne afhandling hævder Maor, 

at ”[t]he stories we are told throughout our lives shape our perception of 

the world and our place in it, often in service of hegemonic norms” (ibid.: 

88). Med udgangspunkt i en række kvinders fortællinger om oplevelsen 

ved at identificere sig (og dermed i princippet ”springe ud”) som tyk viser 

Maor, hvordan normative og stereotype narrativer om den tykke krop 

faktisk kan udfordres og undergraves – men også, at det er svært, fordi 

Før-og-Efter-narrativen som regel kun efterlader plads til den tykke krop i 

før-delen. At forestille sig en fortælling, hvori den tykke krop optager efter-

pladsen, og dermed signalerer ’ønskværdig transformation’, synes tæt på 

umulig. Maor argumenterer imidlertid for, at dette ikke kun er tilfældet, 

fordi tykhed konnoterer fx sygdom og (mad)misbrug, men også fordi 

”[…]individuals [when they] challenge the stigma imbedded in these 

stories, by retelling them in a subversive manner, […] must also address – 

and re-imagine – the temporal-moral nexus [that Before-and-After-Stories] 

draw on (2004: 89). Den temporale og morale ’neksus’, som Maor 

omtaler, er forestillingen om, at den tykke krop altid kun midlertidigt er 

tyk, og at transformation derfor er et personligt (fra)valg og ansvar – en 

forestilling, der samtidig reducerer et forfejlet vægttabsforsøg til et udtryk 

for manglende moral og viljestyrke. Elena Levy-Navarro er ligeledes 

interesseret i forbindelsen mellem narrativitet, temporalitet og tykhed. I 

artiklen ”Fattening Queer History. Where Does Fat History Go from 

Here?” (2009) forklarer hun, hvordan ”[h]istory […] follows a certain 

modern logic of temporality in which time is conceptualized as that which 
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follows a neat, linear chain of cause and effect” (2009: 17). Med 

henvisning til Lee Edelman (2004) og Judith Halberstam (2005) udforsker 

Levy-Navarro således den tidslige logik, der gemmer sig i en ’lineær’ 

historieforståelse: ”[which] demands that we bow down to an elusive, 

utopian future and thus dismiss our pasts as over and done with” (2009: 

17). Med begrebet reproduktiv futurisme peger Edelman som bekendt på, 

hvordan vesten har fortabt sig i en heteronormativ fremtidstankegang, der 

udelukker alle, som ikke kan eller vil bekende sig til en fremtid, der først 

og fremmest baserer sig på succesfuld reproduktion (Edelman 2004: 3). I 

tillæg foreslår Halberstam, at termen queer time bør dække over de ”[…] 

specific models of temporality that emerge within postmodernism once one 

leaves the temporal frames of bourgeois reproduction and family, 

longevity, risk/safety, and inheritance” (Halberstam 2005: 6). Med 

henvisning til Før-og-Efter-narrativen, der placerer tykke kroppe i en evig 

tilstand af ’midlertidighed’, hævder Levy-Navarro, at ”[…] the fat are 

queer in our culture (…) because they are seen as living a life that is 

‘unhealthy’ and thus a life that is presumably defying the imperative to 

cultivate maximum longevity” (2009: 17). I det omfang den tykke krop 

nægter at leve livet ”[…] according to the imperative of ‘health’” (ibid.) 

bliver den da historiemæssigt såvel som narrativt til som en ’fortidig’ før-

fortælling: ”The fat are history itself – that is, they are the past that must 

be dispensed with as we move toward our seemingly inevitable future 

progress” (ibid: 18). Fremtiden kan med andre ord ikke rumme den tykke 

krop i sin nuværende form: En pointe, som fatforsker Le’a Kent også 

argumenterer for: ”The before-and-after scenario both consigns the fat 

body to an eternal past and makes it bear the full horror of embodiment, 

situating it as that which must be cast aside for the self to truly come into 
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being” (2001: 135). Før-og-Efter-narrativen anvendes imidlertid ikke alene 

om den tykke krop, men er også ifølge Kafer mere grundlæggende 

forbundet med kropskapable forestillinger om temporalitet (2013). Ved at 

udfordre antagelsen om, at enhver ønskelig fremtid naturligvis er en 

fremtid uden handicap og sygdom, viser Kafer, hvordan den 

handicappede krop (ligesom den tykke krop) reelt er afskåret fra at tage 

del i en forestillet (lykkelig) fremtid, fordi den er så tæt forbundet med tab, 

død og sorg:  

 

We cannot imagine someone regaining the ability to walk, 

for example, only to miss the sensation of pushing a 

wheelchair or moving with crutches. Contrast this nostalgia 

for the (imagined) nondisabled body with the before-and-

after imagery in weight-loss advertisements. (…) Fat bodies 

and disabled bodies appear in different temporal frames 

here, but neither is permitted to exist as part of a desired 

present or desirable future (ibid.: 43).             

 

Kombinationen af fremtid og handicap er således ifølge Kafer ”(…) what 

ends one’s future: it is the familiar narrative of disability as tragedy and 

loss” (ibid.: 33). Mens tiden før et handicap altså ofte glorificeres (i det 

omfang, der har været en, forstås), er lykken for den tykke krop i stedet 

bundet op på fremtiden (efter et vægttab). Selve muligheden for at 

forestille sig en lykkelig fremtid indebærer således ifølge Kafer, at det 

kropslige stigma i form af henholdsvis ’fedme’ eller handicap udelukkes.  
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Med denne begrebsliggørelse og præcisering af narrativer på plads vil 

jeg slutte med at understrege, at mit analytiske fokus på bestemte 

narrativers generiske træk ikke alene handler om at lokalisere ligheder og 

fælles træk, men om at få blik for de måder, hvorpå normkonstruktioner 

og selvfølgeligheder narrativt bliver til. Når jeg i mine analyser er på 

udkig efter fortællingernes ’ensartethed’, sker det altså simultant med 

ønsket om at pege på brud og forskydninger i og mellem narrativer. Mit 

fokus på narrativer kan derfor også forstås som et værktøj i en større 

normkritisk læsestrategi, der med et dekonstruerende blik på ikke bare 

kroppen, men selve fortællingen, ønsker at forstå, hvordan den tykke krop 

bliver til som en populærkulturel figur. Inden jeg afrunder dette afsnit om 

narrativer, vil jeg med udgangspunkt i tv-serien By på skrump placere den 

tykke krop i en narrativ ramme. Mens min korte analyse nedenfor langt fra 

er udtømmende, tjener den som et konkret eksempel på de analyser, 

refleksioner og pointer, som et analytisk fokus på narrativer åbner op for.  

NNaarrrraatt iivveenn  oomm  BByy  ppåå  sskkrruummpp   

Den grundlæggende fortælling i By på skrump er en overordnet narrativ 

om den ’nationale sundhedskrise’, som Danmark, ifølge serien, befinder 

sig i. Narrativen er bygget op omkring forestillingen om, at usundheden 

har bredt sig alle vegne – ikke mindst i Ebeltoft, der gøres til et 

repræsentativt eksempel på nationen og dens sundhedsmæssige 

udfordringer. Det står imidlertid særligt skidt til for de fem superskrumpere, 

hvis ’dårlige vaner’ og ’manglende vilje’ til at omlægge livet udpensles for 

seeren om og om igen. Helt efter en klassisk selvhjælpsberetning anvendes 

gendrivelsen altså til at etablere en velkendt fortælling om 

nødvendigheden af at transformere den tykke krop. By på skrump kan 
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dermed også anses som et udmærket eksempel på den 

helbredelsesnarrativ, som Plummer beskriver, og som i sit udgangspunkt 

altid har fokus på den enkelte (i form af de fem superskrumpere). Serien 

handler således også i mindre grad om frigørelse og oprør og i højere 

grad om at opnå kontrol og (kropslig) stabilitet. En narrativ, der visuelt 

lader sig fortælle gennem deltagerens evne til at disciplinere sig selv og 

opnå et vægttab. Samtidig advares de fem superskrumpere et utal af 

gange om de mange personlige og sundhedsmæssige farer forbundet med 

at være tyk – en viden, seriens eksperter fremstilles som havende rigelig 

af, men som superskrumperen mangler indsigt i. De fem gøres således til 

repræsentanter for usundheden i sin grelleste form og udfordres til at tage 

kampen op. Helbredelseshistoriens fem plot er da heller ikke svære at 

spore:  

 

1. TThhee  JJoouurrnneeyy:: Seriens præmis og overordnede opbygning 

kan ses som et eksempel på denne. Deltageren rives ud af sine 

dårlige vaner og sendes på en rejse af nærmest 

dannelsesmæssig karakter, der skal sørge for, at 

vedkommende – gennem forskellige stadier – udvikler sig til 

en slank og dydig bioborger. De personlige fortællinger om, 

hvordan den tykke deltager ’har ladet det komme så vidt’, 

tjener til opbyggelsen af denne narrativ, og de udpenslede 

kriser undervejs agerer forhindringer og udfordringer på 

rejsen.    

 

2. EEnndduurriinngg  ssuuffffeerriinngg:: Seriens fastholdelse; at det bliver 

hårdt, før det bliver godt, understreger dette element i 
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fortællingen. Deltagerne må således gennemgå en række 

hårde, udtømmende og ekstremt krævende fysiske 

udfordringer, før vedkommende slutteligt kan blive sine egne 

begrænsninger bevidst og overkomme dem. Seriens 

iscenesættelse af deltagernes kamp for at nå i mål driver 

således også fortællingen fremad og skaber en tidslig narrativ, 

der peger fremad.  

 

3. EEnnggaaggiinngg  iinn  aa  ccoonntteesstt:: Gennem fortællinger om sygdom, 

ulykke og personlige fiaskoer fremsættes den tykke krop som 

den direkte kilde til en lang række ikke direkte 

sundhedsrelaterede problemer, såsom et parforhold der 

knager, ensomhed og mobning. Fortællingen muliggør, at 

deltageren i mere eller mindre tredjeperson kan italesætte sin 

egen krop som en forræderisk modstander, der må bekæmpes 

og udryddes, så lykken kan sikres. I By på skrump er fjenden, 

som må bekæmpes og overvindes, således interessant nok 

deltageren selv – eller rettere: deltagerens krop. 

 

4. PPuurrssuuiinngg  ccoonnssuummmmaattiioonn:: Ved seriens begyndelse er målet 

for deltagerne helt konkret: Et fælles tre tons vægttab. 

Løbende forsøger eksperterne imidlertid at skabe selvindsigt 

for den tykke deltager, der hen mod slutningen forstår, at det 

ikke blot handler om at tabe sig, men om en mere 

gennemgribende og nødvendig livsstilsændring. Deltageren 

har således lært en vigtig lektie og mere, end vedkommende 

havde forventet.  
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5. EEssttaabbll iisshhiinngg  aa  hhoommee:: For de fleste deltagere handler det 

konkrete mål om vægttab, men mere overordnet fremstiller 

serien den afsluttende sejr som det faktum, at eksperterne nu 

kan rejse hjem, fordi deltagerne selv har overtaget styringen 

og kontrollen af deres kroppe. Flere af superskrumperne 

bekræftes desuden af eksperter og familie i, at de er blevet til 

’nye mennesker’.  

 

Deltagernes fortællinger om, hvordan de hver især er blevet tykke og har 

’ladet stå til’, sammenholdt med eksperternes dystre fremtidsudsigter 

etablerer ’fedme’ som en abnorm afvigelse, der både muliggør seriens 

præmis (tyk = usund), men også en temporal og moralsk neksus (tyk = 

manglende moral). Fortællingen om den sunde og slanke krop (og alle de 

goder, der følger med den) bliver således først til som en meningsfuld 

narrativ gennem relationen til usundhed og seriens farefulde fortællinger 

om sygdom, død og ulykke, der etablerer den tykke krop som en kropslig 

afvigelse (med mulige rødder i deltagerens personlige problemer, 

perversioner og sygelighed). Den normative og slanke krop fremstår 

dermed som stabil og entydig i det omfang, at narrativen, der strukturer 

forestillingen om den, lykkes med at afgrænse sig fra det, der forstås som 

perverst, umoralsk og forkert. Serien opbygger således en 

helbredelsesfortælling, hvori sundhed, lykke og slankhed trues af ’fedme’ 

og kontroltab – en fortælling, der samtidig bortvisker muligheden af, at 

den tykke krop skulle kunne eksistere uden grund. Man er med andre ord 

ikke bare tyk. I stedet er tykhed et symptom på noget større og mere 

farligt, hvorfor seriens eksperter også gives frie hænder til at opspore en 
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forklaring på den abnormalitet, som tykhed fortælles frem som. 

Forskellige, men populære, forklaringsmuligheder lyder blandt andet på 

svigt, sorg, overgreb og tab, en ustabil psyke og en svær og kompliceret 

opvækst – alt sammen noget, der har resulteret i det ultimative kontroltab: 

’fedme’. Superskrumperens fortællinger bliver da narrativt til som en form 

for (nødvendig) dannelsesrejse, og den heftige brug af repetition og 

gendrivelse kan ses som et forsøg på at (re)producere en særlig 

personlighedsprofil med bestemte (negative) karakteristika. Etableringen 

af en sådan narrativ omhandlende en ’særlig tyk identitet’ med rødder i 

en problematisk fortid fører derfor også let til patologiseringen af den 

tykke krop og legitimerer således samtidig eksperternes forsøg på at 

helbrede og kurere den tykke deltager. Fortællingen om det særegne ved 

den tykke krop og forestillingen om, at den kan kendestegnes ved en 

række immanente mangler (fx moral og viljestyrke), understøtter imidlertid 

også en anden af seriens forestillinger; nemlig at man ved at bekæmpe 

’fedme’ samtidig kan komme en lang række andre sociale problemer til 

livs (mobning, lavt selvværd, ensomhed og isolation). Omvendt overvejer 

serien aldrig, at sådanne sociale udfordringer kunne have rødder i en 

strukturel og samfundsmæssig diskrimination af tykke kroppe, men antager 

i stedet, at den tykke krop er de sociale problemers direkte årsag og 

arnested. Slutteligt vil jeg nævne bekendelsen som et bærende element i 

seriens fortælling om ’fedme’. De fem superskrumpere følges af et tv-hold, 

hvis tilstedeværelse ikke forsøges skjult – deltagerne taler og henvender 

sig således tydeligt til ’dem bag kameraet’. En større portion af de mange 

interviews med de deltagende er dog af mere bekendende karakter; de 

finder sted i deltagernes private hjem, og intervieweren er klippet ud. 

Effekten er, at disse fortællinger fremstår langt mere personlige og intime 
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end de sekvenser, hvori fx seriens vært spørger ind til oplevelser og 

overvejelser. Når ingen taler eller bryder ind, og når deltageren 

eksempelvis bryder grædende sammen foran kameraet, får sådanne 

scener derfor et yderst privat og bekendende udtryk – et fortælleteknisk 

greb, der samtidig indikerer overfor seeren, at sandheden om noget her 

leveres uden indpakning. Med tanke på Plummer kan deltagernes 

personlige fortællinger til kameraet imidlertid forstås som mere og andet 

end blot en genfortalt lidelseshistorie. I stedet må bekendelserne til 

kameraet og til seerne forstås som en subjektiveringsproces, hvorigennem 

identiteten som dydig bioborger forhandles. Deltagernes fortællinger om 

deres kroppe og deres forsøg på at efterleve eksperternes anvisninger kan 

dermed ses som en performativ gøren, der konstant må forhandles af den 

enkelte i et forsøg på at forblive inden for normative forestillinger om 

sundhed. Deltagernes bekendelser handler således også om at blive 

genkendelig som en sund, rask og livsduelig krop med ret og adgang til 

fællesskabet. Min korte analyse af By på skrump viser således, at 

narrativer om sundhed er både performative, identitetsskabende og 

magtfulde konstruktioner, men også, at ikke alle narrativer er tilgængelige 

for alle. Inden for seriens sundhedslogik er der således ikke plads til 

fortællinger om det at have en sund og ønskværdig krop, der samtidig er 

tyk. 

 

 

 

 

 

 



 117 

BBiioommaaggtt  
 

I det omfang det giver mening at tale om en afhandlings bærende 

fundament, kan filosof Michel Foucaults tanke- og idésystem siges at 

udgøre denne afhandlings grundpiller. Da Foucaults undersøgelser og 

genealogiske kortlægninger af mennesket er alt andet end stringente, men 

snarere en myriade af begreber, idéer og fortællinger, der overlapper, 

understøtter og igen bryder med hinanden, vil jeg i de følgende afsnit 

forsøge at opridse og udpege nogle af de (for mig) vigtigste begreber og 

idéer, som jeg tager med mig videre i mine analyser. Jeg begynder med 

begrebet biomagt, der foruden narrativitet udgør det andet ben af min 

analytiske trekant.  

 

I Seksualitetens historie: Viljen til viden (2011, orig. 1976) undersøger 

Foucault seksuelle diskursers historiske tilblivelse og deres sammenhæng 

med og dybe indgriben i opfindelsen og konstruktionen af mennesket. 

Værket, der imidlertid hovedsageligt er en genealogisk undersøgelse af 

magten og dens virkemåder, bliver skelsættende, ikke mindst fordi 

Foucault undervejs i sine analyser afviser psykoanalysen og populære 

marxistiske samfundsteorier og således tager et radikalt opgør med en 

mere traditionel forståelse af magt – eller det, han selv kalder for en ”(…) 

juridisk og negativ forestilling om magten” (2011: 97). Gennem en række 

historiske analyser optrævler Foucault fremkomsten af en ny type magt til 

liberalismens udbredelse, der bevirker, at magtstrukturer i vestlige feudale 

samfund langsomt transformeres (ibid.: 145). Mens det tidligere var 

suverænens ret alene at undertvinge sig sine undersåtter, slå dem ihjel 

eller beslutte sig for at lade dem leve, viser Foucault, hvordan den 
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langsomme fremkomst af et enormt kapitalistisk produktionsapparat i 

1700-tallet afføder nødvendigheden af at skabe sunde, raske, levedygtige 

og ikke mindst føjelige kroppe, som kan indgå i og opretholde en stigende 

produktion. Fremfor en asymmetrisk magtdominans udøvet af en 

herskende suveræn, der sigter på at bevare eller udvide konkrete 

territorier gennem blodsudgydelser, korporlig straf og retten til at idømme 

sine undersåtter døden, udvikles i stedet en række styringsteknikker, der 

iværksættes med det formål at disciplinere individer til en bestemt (og 

kapitalakkumulerende) adfærd (ibid.: 139-146). Denne interesse for livet 

kalder Foucault biomagten – en magtform, der har til formål at kultivere, 

forfine og organisere subjektets liv ned i mindste detalje. Ved at tage hånd 

om befolkningen søger biomagten at sikre livet for den enkelte og 

omvendt. Langsomt gennemtrænges samfundet af en ny og anerledes 

detaljeorienteret politisk styring, der producerer bestemte forhold, 

begivenheder og fænomener som normative, ’naturlige’ og selvfølgelige. I 

takt hermed bortfalder den ellers udbredte fysiske håndhævelse af love og 

forbud og magten bevæger sig således langsomt  bort fra at være  en 

’dødsmagt’ og i retning af at blive en ’livsmagt’:  

 

Dødens gamle kraft, der symboliserede den suveræne magt, 

tildækkes nu omhyggeligt af legemernes administration og 

den beregnende styring af livet. I løbet af den klassiske 

tidsalder udvikles hurtigt forskellige discipliner – skoler, 

internater, kaserner, værksteder; ligeledes opstår på de 

økonomiske overvejelsers og politikkens praksisfelt, 

problemer om fødselstal, levetid, offentlig sundhed, 

boligforhold og migrationer, og der sker følgelig en 
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eksplosion i de talrige, forskellige teknikker til underkastelse 

af legemerne og kontrol af befolkningerne. Således 

indvarsles en ”bio-magts” æra (ibid.: 144).  

 

Gennem skitseringen af to forskelligrettede og alligevel uadskillelige 

magtteknologier, disciplineringen af kroppen og reguleringen af 

befolkningen, viser Foucault, hvordan et kompliceret magtregime, der 

systematisk aftvinger subjektet dets kræfter og vilje, langsomt opstår og 

lykkes med at bringe selve livet i fokus og gøre det til et politisk 

anliggende (ibid.: 143). Disciplineringen af den enkelte krop er et 

styringsværktøj, der kommer til udtryk gennem en række praksisser og 

teknikker, der har til formål at dressere kroppen i et forsøg på at gøre den 

til en brugbar og føjelig krop. Som eksempel på denne form for 

disciplinering anvender Foucault i Overvågning og straf (2005, orig. 

1975) panoptikonfængslets arkitektur og udformning, der muliggør, at 

fangen aldrig er sikker på, hvornår han reelt overvåges, og derfor bliver 

selvstyrende (2005: 187-188). Magtens disciplinerende karakter er da en 

form for selvovervågning og -kontrol, idet den flyttes fra fangevogteren og 

ind i fangen selv. Mens disciplineringen har fokus på den enkelte krop, 

kan den regulerende magtform siges at gå hånd i hånd med menneskets 

tilblivelse som art, idet den konkret hviler på statsmagtens konstruktion og 

dermed på selve skabelsen af forestillingen om ’en samlet befolkning’ med 

specifikke vaner, traditioner og en fælles historie (Foucault 2003: 250). 

Biomagtens brug af de to typer af styringsteknologier muliggør således en 

overvågning af og kontrol med hele befolkningsmassen ved at skabe 

forestillingen om det enkelte subjekts særlighed. Logikken, der ligger 
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implicit i biomagten, er således, at disciplineringen af den enkelte krop 

tjener til samfundets samlede ’legeme’ og sundhed (ibid. 243).  

 

Foucaults begrebsliggørelse af biomagten er da også et opgør med en 

mere traditionel magtforståelse og forestillingen om en udelukkende 

undertrykkende ’overmagt’, der gennem forbud, love, regler og straf 

indskrænker subjektets frihed. Foucault afviser samtidig magten som en 

håndgribelig størrelse, der kan besiddes af bestemte personer eller gives 

videre (2011: 99). Magten kommer ikke noget bestemt sted fra, har ingen 

konkret form og kan derfor heller ikke hverken forstås eller analyseres som 

en form for substans eller materiel størrelse, men bør i stedet forsøges 

analytisk ’indfanget’ i sin udførelse – i sine praksisformer:   

 

Magtforholdene er ikke rent ydre med hensyn til andre 

typer forhold (økonomiske processer, erkendelsesforhold, 

seksuelle relationer), men immanente heri […] 

magtforholdene findes ikke i overbygningen og spiller ikke 

forbuddets eller opretholdelsens enkle roller, de har, der 

hvor de spiller ind, en direkte producerende rolle (ibid.: 99-

100). 

 

I stedet for en konkret undertrykker fremskriver Foucault magten som en (i 

matematisk forstand) positiv størrelse, der aktivt producerer viden og 

dermed også rammesætter, hvad vi overhovedet er i stand til at erkende, 

skabe, forstå og italesætte. Inden for dette videnssystem konstitueres 

mennesket af de nye ”humanvidenskaber” som et erkendelsesteoretisk 

objekt og tjener dermed som både mål og instrument i videnskabens 
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erkendelsesproces, der ifølge Foucault må forstås som værende af 

eskatologisk art, da den ’sandhed’ om mennesket, som videnskaben blot 

hævder at opdage, i virkeligheden løbende konstitueres gennem sin 

opdagelse (Foucault 2002). Magten kan derfor ses som en form for 

vidensmagt, der skaber systemer, inden for hvilke sandheder produceres. 

Immanent i disse sandhedsskabende videnssystemer findes magten, som 

strukturerer et givent samfund ved at definere, hvad der overhovedet kan 

gøres til genstand for viden. Af den grund findes der ikke nogen 

ontologisk sandhed i et foucauldiansk univers – i stedet er sandheder 

kontekstuelt produceret af en given historisk tids dominerende tankegods 

skabt af magten (Foucault 2011: 139-165). Magten skaber, former og 

gennemsyrer således alle forhold og udøves konstant og overalt – ikke 

som en styrke, der kan udøves ovenfra, og som derefter langsomt 

forgrener sig nedefter. Snarere virker den nedefra som en kraft eller 

energi, der gennemstrømmer og former alle relationer. Magten er derfor 

heller ikke et intentionelt valg for et bestemt subjekt: Den kan ikke til- eller 

fravælges efter ønske, hvorfor det heller ikke giver mening at lede efter 

magten hos et særligt subjekt, som råder over den. Tværtimod må magten 

lokaliseres i dens effekter gennem analyser med blik for magtens mange 

(mindre) sammenlagte styrkeforhold, der tilsammen skaber de større 

strukturer, som gennemstrømmer et samfund. Magtens 

allestedsnærværende karakter umuliggør samtidig en position uden for 

magten. Det er med andre ord ikke muligt at række ud over magten, idet 

der simpelthen ikke findes et ’udenfor’: ”Hvor der er magt, er der 

modstand, og dog, eller snarere derfor, står denne modstand aldrig i en 

ekstern relation til magten” (ibid.: 101). Subjektet kan med andre ord ikke 

undslippe magten, men opnår tværtimod eksistens ved at underkaste sig 
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det videnssystem, som magten udgør. Magten producerer dermed 

subjekter ved at opfinde en lang række specifikke (menneskelige) 

egenskaber, som individet ikke blot forventes at identificere sig med, men 

også kropsliggøre, internere og spejle sig i for overhovedet at kunne blive 

genkendt som et subjekt – og dermed opnå eksistens. Et individ bliver med 

andre ord først til som subjekt (og socialt genkendelig som ’nogen’ i det 

hele taget) i det øjeblik, det diskursivt interpelleres som et sådant. 

Subjektet er dermed ikke en prædiskursiv størrelse, men effekten af 

magtens virkemåde og konsekvensen af en omfattende 

subjektiveringsproces (Frederiksen 2005: 14-15). Overordnet set 

interesserer biomagten sig altså for at producere, optimere og sikre selve 

livet – en begrebsliggørelse af magten, der tilbyder mig en 

fortolkningsramme til at forstå, hvordan den tykke krop bliver til som figur i 

det magtteknologiske spændingsfelt, der opstår mellem produktionen af 

subjektet og befolkningen.  

 

Foruden denne overordnede ramme skal et fokus på biomagt dels 

understrege pointen om, at kroppen er mere og andet end biologi, men 

også, at kroppen – og i særdeleshed den tykke krop – er en politisk 

størrelse og et ’sted’, hvor mening produceres og forhandles. Mere 

konkret er min brug af et foucauldiansk magtperspektiv også et forsøg på 

at undgå, at begrebet ’populærkulturel repræsentation’ forfladiges og 

reduceres til en mere eller mindre fritflydende og ligegyldig konstruktion. 

For når ’sandheder’ om kroppen rekontekstualiseres og ’dukker op’ i 

populærkulturelle fortællinger om fx tykhed, er det ikke i et biopolitisk 

univers en tilfældighed – tværtimod bliver en sådan fortælling et oplagt 

sted at lede efter magtens effekter. Foruden at være magtfulde 
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konstruktioner forstår jeg da populærkulturelle fortællinger som 

biopolitiske styringsværktøjer, der, når de handler om tykhed, ofte 

anvendes i et større sundhedspolitisk sigte om at skabe sunde og 

livsduelige kroppe. I forlængelse heraf er der imidlertid yderligere tre 

begreber, der trænger sig på, og som jeg nedenfor vil udfolde inden 

analysen af By på skrump. 

GGoovveerrnnmmeennttaall ii ttyy,,  bbeekkeennddeellssee,,  nneekkrrooppooll ii tt iikk    

Begrebet governmentality beskriver den særlige form for moderne 

(selv)styring, der, gennem en biopolitisk bekymring for den enkelte såvel 

som for den samlede befolkning, på en og samme tid retter sig mod det 

enkelte subjekt såvel som mod befolkningen som helhed (Foucault 1991). 

Begrebet, som Foucault kredser om i store dele af sit forfatterskab, har 

siden affødt en decideret ’governmentality-analytik’, som særligt 

sociologien og samfundsvidenskaben har bidraget til gennem analyser af 

de mangeartede praksisformer, hvormed magten indskriver sig i 

forvaltningen af selve livet (se fx Barry, Osborne & Rose, 1996; Burchell, 

Gordon & Miller, 1991; Rose, 1996, 1999; Dean, 1999, 2002, 2013). 

For sociolog Mitchell Dean betegner governmentality-analytikken en 

strategi i opposition til mere traditionelle styringsforståelser, idet subjektet 

inden for denne logik hverken kan frisættes fra eller ved hjælp af styring. I 

stedet må styring forstås og undersøges som en moderne og 

altdominerende tænkning af forholdet mellem frihed og individ, hvorfor en 

analyse af styring, som var det en ”(…) simpel empirisk observerbar 

aktivitet” (Dean 1999: 55), også er utilstrækkelig. I stedet undersøger en 

governmentality-analytik ”(…) de betingelser, hvorunder praksisregimer 

kommer til verden, opretholdes og transformeres” (ibid.: 58). Ved 
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praksisregimer forstår Dean ”(…) de mere eller mindre organiserede 

måder, hvorpå vi på et givent tidspunkt og på et givent sted tænker, 

praktiserer og reformerer aktiviteter, såsom omsorg, administration, 

rådgivning, sygepleje, afstraffelse, uddannelse osv.” (ibid.). En 

governmentality-analytik interesserer sig dermed for produktionen og 

tilsynekomsten af de praksisregimer, som vi ofte i hverdagssituationer 

tager for givet, hvorfor dens analyser også i højere grad udmønter sig i 

hvordan-spørgsmål med fokus på strukturer fremfor årsagsforklaringer 

underbygget af hvorfor-spørgsmål (ibid.: 69-70).  

 

Ligesom Dean tilbyder sociolog Nikolas Rose et indblik i det moderne 

subjekts tilblivelse i krydsfeltet mellem viden og styring (1996, 2009, 

2013). Med udgangspunkt i det, Rose kalder for ’nyere livsvidenskaber’ 

(såsom neurologi og genteknologi), undersøger han, hvad det vil sige at 

være et moderne biologisk menneske (2009). Rose hævder således, at det 

20. århundredes psykologiske menneske er overgået til at være det 21. 

århundredes neurologiske og biologiske menneske. Sammen med denne 

nye figur, som Rose kalder for den biologiske borger (eller slet og ret 

bioborger), er nye styringsformer opstået, hvilket subjekters utallige forsøg 

på at kontrollere, administrere, forvalte og modulere ege livsevner helt 

ned i detaljen kan ses som eksempler på (2009: 179). Styring finder sted 

ved, at subjektet under indtryk af ’frivillighed’ problematiserer, 

diagnosticerer og endeligt forbedrer sig selv i håbet om yderligere 

handlerum og ’friheden’ til at være sit ’virkelige og oprindelige jeg’ (Rose 

i Holm-Pedersen 2012: 13-16). Der opstår med andre ord en form for 

overlap mellem subjektets personlige ambitioner og måder at administrere 

livet på og institutionaliserede, samfundsmæssige og socialt accepterede 
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og ønskværdige måder at leve på. Rose kalder denne form for styring og 

forvaltning af kroppen for en politik om livet selv (2009: 28). Et vigtigt 

aspekt ved governmentality-styreformen er således dens mere eller mindre 

implicitte antagelse; at kende og have løsningen på individernes 

livsudfordringer og problemer. En sådan indlejret antagelse gør 

styringsformen magtfuld, fordi de, som styres, ikke nødvendigvis føler sig 

hverken styret eller domineret, men tværtimod føler deres problemer og 

livsbehov anerkendt. Af samme grund beskriver Dean governmentality 

som en form for praktisk etik eller moralsk praksis, ”(…) fordi den i sine 

praktiske og politiske dimensioner […] med varierende grader af 

udtalthed og på basis af specifikke former for viden hævder at vide, hvad 

der er en god dydig, passende og ansvarlig adfærd for såvel individer 

som kollektiver” (1999: 45). Derved opstår en effektiv selvstyringsteknik, 

idet den styrende og den styrede sammenfalder og bliver til en og samme 

aktør (ibid.: 47). Governmentality-styreformen skaber dermed føjelige 

kroppe, men også – som en konsekvens heraf – forestillingen om et 

individuelt, moderne og politisk subjekt. Mens jeg ikke som Dean og Rose 

kommer til at foretage sociologiske undersøgelser af, hvordan eksempelvis 

et bestemt praksisregime kommer i stand, er governmentality-analytikkens 

nuanceringer af forholdet mellem magt, styring og politik en velkommen 

konkretisering af Foucaults magtbegreb og de mangeartede og komplekse 

måder, hvorpå subjekter mere eller mindre frivilligt tager arbejdet med 

selvet på sig. Jeg forstår således, i tråd med Dean og Rose, styring som en 

subjektiveringsstrategi, der udøves af ’selvet på selvet’. Governmentality-

begrebet skal da hjælpe mig med at belyse den ofte naturaliserede logik 

og de tilblivelsesbetingelser, som en populærkulturel narrativ om den 

tykke krop hviler på.  
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Foruden governmentality er bekendelsen en vigtig komponent i 

biomagten. Med rødder i den kristne pastoralomsorg havde bekendelsen 

oprindeligt til formål at sikre (præsten), at den enkelte overholdt 

forskrifterne for frelsen (Foucault 2005: 71). Teknikken ændrer dog 

langsomt karakter og bliver mere gennemgribende: Båndet mellem 

menighed og præst bliver til en dybt alvorlig og moralsk forpligtigelse, der 

foreskriver præsten ”(…) en dybdegående, individualiserende viden [om] 

hvert medlems behov, gerninger og sjæleliv” (Dean 1999: 136). 

Bekendelsen bliver langsomt til et vigtigt og produktivt biopolitisk 

styringsredskab anvendt i magtens disciplinering af mennesket. 

Bekendelsen forbliver derfor heller ikke en praksis forbeholdt skriftestolen, 

men spreder sig i stedet til en lang række andre forhold og institutioner 

som retsplejen, medicinen, familien, pædagogikken og 

kærlighedsforholdet: 

 

Man bekender sine forbrydelser og sine synder, man 

bekender sine tanker og sine begær, man bekender sin 

fortid og sine drømme, man bekender sin barndom, man 

bekender sine sygdomme og elendigheder, man bestræber 

sig på med størst mulig nøjagtighed at sige det, der falder 

vanskeligt at sige; man bekender offentligt og privat, til sine 

forældre, til sine opdragere, til sin læge, til dem man elsker, 

til sig selv gør man, af lyst og af nød, endelig de 

bekendelser, der umuligt kan gøres overfor andre, ja man 

gør endog disse bekendelser til bøger (Foucault 2005: 66-

67).  
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Med udgangspunkt i seksualiteten fremskriver Foucault bekendelsen som 

en effektiv magtteknologi, der har gjort mennesket til et bekendende dyr 

(ibid.: 67). Seksualiteten er således en historisk konstruktion skabt af 

humanvidenskaberne og en række institutioners vedholdende og 

insisterende ønske om at finde den ’bagvedliggende sandhed’ om 

subjektets natur (ibid.: 77-79) – en natur, der ikke alene kan forklare 

subjektets handlinger, valg og væren, men som også foreskriver en række 

sociale handlemuligheder såvel som begrænsninger (Frederiksen 2005: 

14-15). Seksualiteten er da et produkt af magten frembragt blandt andet 

af bekendelsen og er dermed en moderne opfindelse produceret af sin 

egen italesættelse (Foucault 2005: 76). En sådan begrebsliggørelse af 

bekendelsen rammesætter den således ikke blot som et uundværligt 

værktøj og element i den subjektiveringsproces, der konstituerer det 

moderne menneske, men også som et yderst effektivt 

(selv)styringsredskab, der blandt andet skaber forestillingen om 

sandhedens helende og forløsende effekt:  

 

Forpligtelsen til tilståelse bliver nu meddelt os fra en række 

forskellige punkter, den er fremover så fast indpodet i os, at 

vi ikke længere kan opfatte den som udslag af en magt, som 

tvinger os, det forekommer os tværtimod, at sandheden i 

vores allerhemmeligste ikke ”søger” andet end at komme 

for dagen, og at hvis sandheden ikke kommer, er det fordi 

en tvang holder den tilbage, fordi en magt øver vold mod 

den, og at den ikke vil kunne artikuleres førend en slags 

frigørelse endelig indtræffer. Bekendelsen frigør, magten 

bringer til tavshed; sandheden tilhører ikke et magtens rige, 
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men står i et oprindeligt slægtskabsforhold til friheden (ibid.: 

67).   

 

Mens Foucaults begrebsliggørelse af biomagten har bidraget med vigtige 

analyser af, hvordan liv skabes, plejes og optimeres, er den alligevel, 

ifølge Achille Mbembe: ”[…] insufficient to account for contemporary 

forms of subjugation of life to the power of death” (2003: 39-40). Sidst, 

men ikke mindst, vil jeg derfor fremhæve det begreb, som Mbembe 

gennem analyser af relationen mellem død og politik udvider Foucaults 

begrebsliggørelse af biomagten med, nemlig nekropolitik (2003).  

 

Inspireret af filosof Giorgio Agambens tænkning vedrørende Det nøgne liv 

(1998) bygger Mbembe videre på Foucaults biomagtbegreb, idet han 

hævder, at biomagten ganske rigtigt producerer levende kroppe, der 

kontrolleres gennem forfinelse og optimering, men også døende kroppe, 

der kontrolleres gennem biomagtens etablering af en dødsmagt.  Begrebet 

nekropolitik muliggør således analyser af biomagtens indbyggede 

dødsfunktion, der ifølge Mbembe, snarere end at være en særlig form for 

’undtagelsestilstand’, må forstås som grundlæggende i en biopolitisk 

tænkning:  

 

It has been argued that the complete conflation of war and 

politics (and racism, homicide, and suicide), until they are 

indistinguishable from one another, is unique to the Nazi 

state. The perception of the existence of the Other as an 

attempt on my life, as a mortal threat or absolute danger 

whose biophysical elimination would strengthen my 



 129 

potential to life and security – this, I suggest, is one of the 

many imaginaries of the sovereignty characteristic of both 

early and late modernity itself (2003: 18).  

 

Med udgangspunkt i analyser af blandt andet slaveplantagen, Palæstina 

og det tidligere apartheidstyre i Sydafrika viser Mbembe, hvordan forsøg 

på at forfine og værne om befolkningens ’samlede legeme’ og ’renhed’ er 

en effektiv racistisk strategi med de størst mulige konsekvenser for de 

kroppe, der ekskluderes som en effekt af, at andre skrives ind i livet. 

Mbembe viser således, hvordan en række forhold og begivenheder, der 

fører til vold, overgreb, dominans, mord, undertrykkelse og udbytning, 

producerer figuren ’levende død’ såvel som hele ’dødsverdener’ (ibid.: 

14), ligesom han peger på, at det er en nekropolitisk produktion af 

forestillingen om race og racialiserede kroppe, der udpeger kroppe og 

befolkningsgrupper som enten døde eller levende. Mens Foucault har 

størstedelen af sit analytiske fokus på de måder, hvorpå liv disciplineres, 

kultiveres og forfines, har Mbembe således fokus på de kroppe, der enten 

symbolsk eller helt konkret udpeges som ikkeværdige til liv (ibid.). Som 

hos Foucault besiddes magten imidlertid ikke af nogen suveræn, men 

udøves gennem etableringen af nogle kroppe og befolkningsgrupper som 

allerede døende: ”[S]overeignty means the capacity to define who matters 

and who does not, who is disposable and who is not” (ibid.: 27). Når 

kroppe bliver til som levende døde, mister de deres menneskelighed, og 

’retten’ til at slå dem ihjel gives til de mennesker, der omvendt kan 

genkendes som levende. En nekropolitisk logik hviler således på 

antagelsen om, at de levende døde er liv, der allerede er mistet og derfor 

ikke kan ofres, men blot slås ihjel. Analytisk muliggør begrebet 
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nekropolitik altså en refleksion over liv og død – ikke som hinandens 

absolutte modsætninger, men som sammenvævede og politiske størrelser.  

 

Skønt jeg ikke med denne afhandling kommer til at foretage nekropolitiske 

læsninger af dansk populærkultur, har jeg medtaget begrebet, fordi det 

hjælper til at nuancere biomagtens virkemåder og strategier. Et 

nekropolitisk perspektiv tydeliggør således, hvordan biomagten ikke alene 

har sin interesse i livet gennem optimering og sikring af liv, men også 

gennem udgrænsningen af ikkeværdige liv og altid allerede døde kroppe: 

Et argument, jeg vil vende tilbage til og udfolde yderligere ved hjælp af 

Butlers begrebsliggørelse af sorgbare og sårbare liv i afsnittet 

omhandlende affekt. Ligesom med afsnittet om narrativer afrunder jeg 

dette afsnit om biomagt med en kort analyse af tv-serien By på skrump.  

BBiiooppooll ii tt iisskk  bbyy  ppåå  sskkrruummpp  

I første afsnit af By på skrump bliver alle deltagernes samlede 

sundhedstilstand – og i særdeleshed de fem superskrumperes – efterset og 

udmålt efter flere kriterier. Alligevel baserer seriens målsætning om 

sundhed sig først og fremmest på et vægttab, hvilket egennavnet 

”superskrumper” også understreger. Kropsvægt gøres da til en enkel og 

let målbar katalysator for sundhed – en katalysator, der også fungerer 

godt rent visuelt, idet seeren let kan vurdere, hvorvidt deltageren over tid 

’bliver sundere’ og dermed yder en acceptabel indsats målt efter seriens 

kriterier.28 Seriens indbyggede logik er derfor heller ikke svær at afkode: 

En slank krop er en sund krop. Gennem en række mere eller mindre 

videnskabelige undersøgelser og tests af kroppens ’ydeevne’ cementerer 

                                                

28 Selve formålet med projektet er eksempelvis, at byen tilsammen skal tabe sig tre tons. 
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serien denne forståelse, hvorved programmets vejledning til deltagere 

såvel som seere kommer til at fremstå som indiskutabel og sand. De 

mange undersøgelser, brugen af ekspertkorps, læger og teknologi, den 

heftige kontrol og eksempelvis tildelingen af enten en grøn, gul eller rød T-

shirt (som indikator for deltagerens sundhedstilstand) etablerer samtidig 

normer, kategorier og rammer for sund- og kropslighed, der fastslår den 

tykke krop som et legitimt lægeligt anliggende og en patologisk/medicinsk 

identitet med brug for en kur. Med en traditionel og snæver forståelse af 

’fedme’ på plads er det hensigten, at det store fællesskab i form af byens 

borgere skal stå sammen om at hjælpe den enkelte til at blive sundere. 

Seriens udgangspunkt er da i sig selv interessant, fordi det illustrerer 

spændingsfeltet mellem den enkelte krop (som har brug for disciplin) og 

en større population (det regulerende fællesskab i form af byen). Den 

fælles indsats skal således motivere den enkelte deltager til at yde sin del 

af det kollektive mål om ’bedre sundhed’, og som belønning stilles 

superskrumperen et længere liv i udsigt, ligesom eksperterne lover 

deltagerne en mere fleksibel, sygdomsfri og omstillingsparat krop, der 

bedre kan bidrage til fællesskabet gennem øget produktivitet. At 

disciplinere kroppen ’korrekt’ er da ikke blot et personligt og individuelt 

projekt, men også en praksis, der signalerer ansvarsbevidsthed og 

fællesskab. Ved ikke at efterleve eksperternes råd og anvisninger til fulde 

svigter de fem superskrumpere dermed heller ikke bare deres egen 

sundhed, men også hele byens forsøg på at blive mere livsduelig. De fem 

superskrumpere er dermed ikke bare deltagere, men borgere med et 

ansvar for sig selv såvel som for fællesskabet. En biopolitisk logik, der 

samtidig muliggør fortællingen om, at det ikke at ville deltage – eller 

undervejs i forløbet at sige fra og modsætte sig kontrol – er et fravalg af 
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fællesskabet og en egoistisk livsstil. Foruden muligheden for at blive en del 

af et større fællesskab skal motivationen for de fem superskrumpere findes 

i den specifikke fremtid, som stilles dem i udsigt. Ved at slanke kroppen vil 

de blive bedre forældre, mere attraktive for deres partner og 

grundlæggende mere lykkelige. Inden for seriens logik ligger ’det gode 

liv’ dermed gemt i den enkeltes evne til at kontrollere, administrere og 

forvalte kroppen korrekt og helt ned i detaljen. Deltagernes kamp for at 

tabe sig kan derfor også læses som et forsøg på at blive genkendelige 

som dydige og værdige medlemmer af fællesskabet. Et medlemskab, der 

først og fremmest opnås gennem et ’acceptabelt’ vægttab, men som i lige 

så høj grad synes at omhandle deltagerens evne til at problematisere, 

diagnosticere og ’forbedre’ sig selv. Det endelige mål er således ikke 

alene et vægttab, men også det at lykkes med at gøre deltageren til en 

dydig(ere) bioborger, der efter forsøgets afslutning ikke længere har brug 

for fællesskabets overvågning, idet vedkommende gennem øget 

selvovervågning nu er i stand til at disciplinere kroppen efter normative 

forestillinger om, hvordan sundhed ser ud og gøres korrekt. Konkret at 

tabe sig handler således heller ikke alene om at forkaste det kropslige 

stigma i form af ’fedme’, men om at kropsliggøre en form for praktisk etik, 

hvorved deltageren både overfor sig selv og fællesskabet bekræfter sin 

(nyfundne) identitet som handlekraftig, viljestærk og egenrådig. 

Deltagernes ’vægttabsrejse’ kan da også læses som en form for 

dannelsesrejse, der begynder med eksperternes formaninger om, ’at det 

bliver hårdt, men bedre’ – en viden, som programserien tydeligt 

forudsætter, at den tykke deltager mangler. Mere eller mindre frivilligt 

indtager superskrumperen derfor også indledningsvis rollen som uvidende, 

hjælpeløs, men trods alt; føjelig deltager, hvis krop kalder på (eller måske 
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ligefrem kræver) kontrol og en fast hånd. Vejen frem gentages om og om 

igen: De fem deltagere må nedbrydes, så de kan bygges op på ny. Til 

dette formål bliver bekendelsen et vigtigt værktøj, som det lille 

ekspertkorps og værten flittigt anvender til at få deltageren til at ”lukke 

op” og fortælle om sine oplevelser med depression, mobning, angst, 

skuffelser og den generelle ulykke forbundet med at være en tyk krop. 

Logikken synes helt i tråd med en pastoral omsorgsteknik, der i bytte for 

vejledning, støtte og ultimativt; tilgivelse, kræver absolut indsigt i og svar 

på personlige og intime overvejelser. En nekropolitisk nuancering af denne 

læsning kan måske umiddelbart virke forceret og i overkanten. Det er da 

heller ikke mit ønske at sammenligne Ebeltoft med hverken en krigszone 

eller de deltagende med ’levende døde’ – ligesom jeg bestemt ikke 

antager, at de lidelser, den vold og død, som Mbembe beskriver i sine 

analyser, er sammenlignelig med de oplevelser, de fem superskrumpere 

har i serien. Hvad jeg afslutningsvis til gengæld gerne vil pege på, er den 

’sfære af død’, som de deltagende indskrives i, og som jeg med mine 

artikler har fokus på. Ved at fremstille den tykke krop som et produkt af 

ulykke, skuffelser, smerte, angst og (psykisk) ustabilitet udgrænses den 

som abnorm, ukontrollerbar og sygelig eller slet og ret; som døende. 

Forestillingen om den tykke (og dermed per definition usunde og syge) 

krop udpeger således deltageren som – hvis ikke altid allerede død – så i 

hvert fald altid allerede sygelig og på-vej-til-at-dø. Seriens rammesætning 

af den tykke krop som en fremtidsløs, døende og fortabt krop legitimerer 

samtidig eksperternes indgriben i og kontrol med kroppen – idet eksperten 

bliver til som levende og med ’ret’ til at regere over den døende. Serien er 

da et udmærket eksempel på biomagtens ultimative mål, nemlig at øge 
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levedygtigheden gennem de to forbundne magtteknologier: 

disciplineringen af kroppen og reguleringen af befolkningen.  

 

AAffffeekktt    
 

Det sidste ben i min analysetrekant er affekt. Foruden det grundlæggende 

blik på narrativen om den tykke krop, og den biopolitiske ramme den 

indskrives i, skal min affektteoretiske tilgang åbne op for mere normkritiske 

analyser af, hvordan og hvad affektive narrativer om den tykke krop gør. 

En voksende interesse for affekt eller simpelthen ’vendingen mod affekt’ er 

blandt andet opstået på baggrund af en genfunden interesse for ontologi 

og forsøget på at gentænke materialisme i nye antiessentialistiske former 

(se fx Pellegrini & Puar 2009; Koivunen 2010). At analyser af affekt har 

vakt ikke mindst queerteoris interesse, skyldes givetvis det normkritiske 

potentiale, som affektteori også lægger op til (Christiansen, Frydendahl & 

Pedersen 2013; Frederiksen 2012). Ifølge Frederiksen muliggør en 

tilbagevenden til affektteori fx muligheden for at denaturalisere normative 

og mere traditionelle forståelser af affekt og deres naturliggjorte 

forbindelse til bestemte værdier:  

 

Et væsentligt træk ved den affektteoretiske bølge er dens 

vigen tilbage fra at naturliggøre følelsers værdier og 

dermed fra ideen om, at nogle følelser per definition er 

”gode” og efterstræbelsesværdige (som fx glæde), mens 

andre naturligt er negative og ideelt set må undgås (fx 

skam). Dette ikke så meget for at revurdere eller omvende 
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affekternes værdi, men for at etablere analyser, som rækker 

ud over vurderingen godt/dårligt, og som kan forstå skam 

via andre indgangvinkler end en ontologisk redegørelse for, 

hvad skam essentielt set er (2012: 61). 

 

Interessen for affekt er imidlertid forskelligartet, men kan groft set opdeles 

i (minimum) to strømninger, der, som ordet indikerer, ikke er direkte 

modsatrettede, men tværtimod rummer en række sammenfald og 

forskellige overlap. 29  De to strøminger dækker over henholdvis en 

Deleuze- og Tomkins-inspireret skole (Puar 2007: 106-107). Førstnævnte 

har navn efter Deleuze grundet sin interesse for og fokus på forskel. 

Særligt Brian Massumi (2002) har været bestemmende for denne 

strømning af teori gennem sine analyser af forskellen på affekt og følelser. 

For Massumi udgør affekt en autonom, spontan og prædiskursiv intensitet, 

der med sin flydende karakter kan undslippe sproglige forsøg på fiksering 

og dermed magtens kontrol (Frederiksen 2012: 6). Med dette 

udgangspunkt bliver affekt til stærke processer med kapacitet til at 

organisere og restrukturere det sociale, mens følelser betegner vores 

kulturelt bearbejdede, bevidste og diskursive struktureringer af affekt. Den 

Tomkins-inspirerede skole har navn efter psykolog og affektteoretiker 

Silvan Tomkins, der beskriver affekt og følelser som biologisk funderede, 

men som gennem fænomenologiske analyser imidlertid viser, hvordan de 

indeholder et særligt og grænseoverskridende potentiale (1995). Når 

Tomkins lægger navn til denne anden strømning skyldes det dog primært 

                                                

29 For en uddybning af disse og en god introduktion se fx Gregg og Seigworth (2010): ”An Inventory of 
Shimmers”, i: Melissa Gregg & Gregory J. Seigworth (red.). The Affect Theory Reader. Duke University 
Press. 
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Sedgwicks genlæsning af ham (Sedgwick & Frank 1995). Med 

udgangspunkt i Tomkins arbejde forsøger Sedgwick at overskride 

dikotomien konstruktion/essens ved at læse skam frem som et fænomen, 

der ikke lader sig reducere til hverken noget udelukkende socialt eller 

biologisk (2003). ”[A]ffect might in fact be valuable precisely to the extent 

that it is not autonomous” (2005: 565), som affektteoretiker Claire 

Hemmings bemærker det. I dette perspektiv bliver affekter og følelser 

dermed til som både kropslige og sociale på samme tid – en pointe, der 

imidlertid stiller krav til begrebsliggørelsen af affekt, idet: ”Forholdet 

mellem det materielle og det sprogliggjorte […] i mindre grad [fanges] af 

begreber som overbygning, vekselvirkning, supplement eller delmængde 

og i højere grad af et begreb som simultanitet” (Frederiksen 2012: 7). 

Queer- og affektteoretiker Sara Ahmed har blik for netop denne 

simultanitet. Modsat Massumi skelner Ahmed ikke mellem prædiskursive 

affekter og sprogliggjorte følelser, idet hun anser det for en umulighed på 

forhånd at adskille det sproglige fra det førsproglige eller det biologiske 

fra det kulturelle (Ahmed 2010: 230).30 Ahmed anser således ontologisk 

funderede undersøgelser af affekt for at være mere eller mindre 

formålsløse og foreslår i stedet følelser som et fænomen, der kan række 

udover sådanne dikotomier: ”Emotions are not ’in’ the individual or the 

social, but produce the very surfaces and boundaries that allow the 

individual and the social to be delineated as if they are objects” (2004: 

10). Ahmeds fænomenologiske tilgang har dermed i højere grad fokus på, 

hvad affekter gør, producerer og significerer, fremfor hvad affekt konkret 

er. I et sådant perspektiv er affekter hverken autonome eller 

                                                

30 Ahmed skelner heller ikke konkret mellem ordene ’affekt’ og ’følelse’, men bruger dem som 
beskrivelser af det samme fænomen – en strategi, jeg ligeledes vil gøre brug af. 
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prædiskursive, men i stedet vigtige instrumenter i en social produktion, der 

– som flere affektteoretikere har peget på – ofte styrker snarere end 

udfordrer social orden (Hemmings 2005; Ahmed 2004; Cvetkovich 2007). 

Ahmeds interesse for fænomenologi viser sig gennem hendes analyser af, 

hvordan subjekter orienterer sig i retningen af – og forholder sig til – 

bestemte objekter, fremtider, forventninger og helt konkret: de (affektive) 

rum, subjekter indtræder og opholder sig i (2006, 2010). På baggrund af 

Merleau-Ponty, Husserl, Heidegger og deres refleksioner over 

menneskelig bevidsthed og ’kroppens retning’ udbygger Ahmed et 

orienteringsbegreb til at dække over de måder, hvorpå et subjekt affektivt 

orienterer sig mod idealer, fællesskaber, objekter og fænomener i verden 

– og hvordan sådanne orienteringer etablerer linjer eller stier, som 

subjektet må følge, hvis det så at sige vil være i takt med resten af verden: 

”The lines we follow might also function as forms of ‘alignment’, or as 

ways of being in line with others. We might say that we are oriented when 

we are in line. We are ‘in line’ when we face the direction that is already 

faced by others” (2010: 15).  

 

Ahmed er yderligere optaget af de bånd, der eksisterer mellem sprog, 

krop og følelser, og det er netop ved at triangulere de tre, at Ahmed 

formår at nærme sig affekt på en måde, der ikke udelukkende er 

fysisk/biologisk/kropslig eller social/kulturel, men som virker i tandem 

med hinanden. Ahmed anskuer kort sagt følelser som fænomener, der gør 

noget ved den kontekst, de befinder sig i. Lig Foucaults magtanalytik er 

følelser både produktive og skabende. Ahmed afviser da, at følelser skulle 

være indre, private og et udtryk for individuelle processer og 

argumenterer i stedet for følelser som performative og relationelle 
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størrelser. Ahmed tager dermed et opgør med både en psykologisk inside-

out-model, der hævder, at følelser findes indeni og derpå kanaliseres ud, 

men også med en mere sociologisk outside-in-model, der hævder, at 

følelser virker udefra og ind (2014: 15). Følelser bør da i stedet anskues 

som performative fænomener, der aktivt konstituerer vores forestillinger 

om de grænsedragninger, der skiller eksempelvis det ydre og det indre – 

det private og det sociale: ”Emotions are not simply something ‘I’ or ‘we’ 

have. Rather, it is through emotions, or how we respond to objects and 

others, that surfaces or boundaries are made: the ‘I’ and the ‘we’ are 

shaped by, and even take the shape of, contact with others” (ibid.: 10). 

Med denne begrebsliggørelse af affekt åbner Ahmed op for langt bredere 

analyser af, hvordan bestemte følelser (såsom skam, kærlighed, frygt og 

had) påvirker og strukturerer større fænomener såsom kultur, politik og 

selvet – analyser, som denne afhandling er inspireret af, hvorfor jeg da 

også lægger mig i slipstrømmen af denne mere poststrukturalistisk 

informerede affektteori. Ligesom Ahmed er jeg da nysgerrig på, hvad 

følelser igangsætter, producerer og performativt gør, samt hvilke 

interesserer en sådan følelsesproduktion monstro tjener? Med Ahmeds 

fænomenologiske analyser af, hvordan affekter performativt handler, 

følger der imidlertid (og heldigvis) en række brugbare 

fortolkningsbegreber. Gennem beskrivelser af, hvordan følelser som lykke, 

skam og frygt cirkulerer, vil jeg her komme ind på særligt tre, som jeg 

kommer til at anvende i mine egne analyser af kroppen – det drejer sig 

om cirkulation, klister og lykkeobjekter.  
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CCiirrkkuullaatt iioonn,,  kkll iisstteerr,,  llyykkkkeeoobbjjeekktteerr  

Med værket The Cultural Politics of Emotions (2004) tilbyder Ahmed ”[…] 

an analysis of affective economies, where feelings do not reside in subjects 

or objects, but are produced as effects of circulation” (2004: 8). Ahmed 

henter inspiration i blandt andet marxistisk økonomisk teori, når hun 

foreslår at behandle følelser som størrelser, der cirkulerer mellem subjekter 

og objekter, og som gennem denne cirkulation akkumuleres og skaber 

merværdi. Ved hjælp af begrebet følelsesøkonomi viser Ahmed, hvordan 

følelser kan forstås som en effekt produceret og distribueret på baggrund 

af denne cirkulation: ”[E]motions work as a form of capital: affect does not 

reside positively in the sign or commodity, but is produced as an effect of 

its circulation” (ibid.: 45). Som eksempel på, hvordan følelser kan siges at 

cirkulere og skabe merværdi, anvender Ahmed psykologen William 

James’ skoleeksempel på frygt: Et barn møder en bjørn i skoven, bliver 

forskrækket og løber hjem. I stedet for at forstå barnets frygt som en 

’rationel vurdering’ af situation, foreslår Ahmed at anse barnets reaktion 

som en effekt af den frygtsomme afsmitning, som mødet med bjørnen 

skaber:  

 

It is not that the bear is fearsome, ‘on its own’, as it were. It 

is fearsome to someone or somebody. So fear is not in the 

child, let alone in the bear, but is a matter of how child and 

bear come into contact. This contact is shaped by past 

histories of contact, unavailable in the present, which allow 

the bear to be apprehended as fearsome (ibid.: 7).  

 



 140 

Modsat teorier, der forklarer følelser som hovedsageligt kognitive og 

fysiske størrelser, foreslår Ahmed således at anskue følelser som 

relationelle:  

 

[T]hey involve (re)actions or relations of ‘towardness’ or 

‘awayness’ in relation to such objects. The bear becomes 

the object in both senses: we have a contact with an object, 

and an orientation towards that object. To be more specific, 

the ‘aboutness’ of fear involves a reading of contact: the 

child reads the contact as dangerous, which involves 

apprehending the bear as fearsome (ibid.: 8). 

 

Frygten findes med andre ord hverken inde i barnet eller i bjørnen, men 

opstår relationelt og som en effekt af mødet mellem de to. Mødet med et 

bestemt objekt (bjørnen) fremkalder således en følelse af frygt hos barnet 

(subjektet) – en følelse, der, hver gang den etableres eller genkaldes af 

barnet, bliver forstærket og skaber merværdi. Andetsteds bemærker 

Ahmed desuden, at selvom mødet mellem et subjekt og et frygtsomt objekt 

ikke fører til andet, end at de to passerer hinanden, vil dette møde uanset 

akkumulere merværdi, fordi der potentielt kunne være sket noget (ibid.: 

67). Når frygten blot passerer, forstærkes den således. Følelsesøkonomier 

omfatter da subjektet, men udgår ikke fra det: ”[…] ‘the subject’ is simply 

one nodal point in the economy, rather than its origin and destination” 

(ibid.: 46). Med yderligere begreber hentet i psykoanalysen nuancerer 

Ahmed sin teori om følelsesøkonomier og peger blandt andet på, hvordan 

affekter forskydes mellem tegn og derved skaber bevægelse: 
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Psychoanalysis allows us to see that emotions such as hate 

involve a process of movement or association, whereby 

‘feelings’ take us across different levels of signification, not 

all of which can be admitted in the present. This is what I 

call the ‘rippling’ effect of emotions; they move sideways 

(through ‘sticky’ associations between signs, figures and 

objects) as well as forwards and backwards (ibid.: 44). 

 

Følelser og affekter cirkulerer dermed ikke alene – de ’klistrer’ også og 

kan ’smitte’. Følelsen af skam kan eksempelvis bevæge sig mellem kroppe 

og ’smitte af’, når nogen skammer sig på andres vegne. Følelser har 

dermed et klistrende potentiale, der ved at klistre sig til bestemte kroppe 

og objekter (som det var tilfældet med bjørnen) kan forbinde subjekter 

med hinanden og skabe affektive fællesskaber. Dette klister, forklarer 

Ahmed, medfører, at følelser og affekter kan bevæge sig imellem bestemte 

kroppe og tegn – både sidelæns og baglæns (ibid.: 67). Den sidelæns 

bevægelse sker, når tegn, subjekter og objekter klistrer sig til hinanden og 

skaber en metonymisk affektiv bevægelse på tværs af hinanden. Som 

eksempel herpå viser Ahmed, hvordan racialiserede kroppe gennem 

frygten for det, ’der kunne ske’, skaber forbindelse til tegnet terror: ”Fear 

sticks to these bodies […] that ‘could be’ terrorist” – det er med andre ord 

”[…] this couldbe-ness […] that [is] read as associated with terrorism: 

Islam, Arab, Asian, East, and so on” (ibid.: 79). Bevægelsen bagud er 

tidslig og kan forstærke de følelser, som er forbundet med tegnet, objektet 

eller subjektet. Kroppe og tegn henter dermed værdi og kraft i den 

allerede akkumulerede affektive historie, der går forud for mødet med 

eksempelvis bjørnen. Tilsammen betyder det, at tegn, objekter og 
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subjekter ikke flyder frit omkring, men er relationelt forbundet til hinanden 

og formet af deres indbyrdes affektive forhold til hinanden. Her er det 

had, der ved at cirkulere forbinder en række tegn og kroppe med 

hinanden, hvorved en affektiv figur i form af ’migranten’ (re)produceres 

og giver liv til en hadefuld affektiv fortælling om det hårdt pressede 

nationale fællesskab:  

 

The slide between figures constructs a relation of 

resemblance between the figures. What makes them ‘alike’ 

may be their ‘unlikeness’ from ‘us’. Within the narrative [om 

migranten], hate cannot be found in one figure, but works 

to create the outline of different figures or objects of hate, a 

creation that crucially aligns the figures together, and 

constitutes them as a ‘common threat’ (ibid.: 44).  

 

Det er netop tilblivelsen af sådanne affektive figurer, jeg er interesseret i, 

og jeg ser derfor også til Ahmeds genealogi over figuren den ulykkelige 

queer, som Ahmed i The Promise of Happiness (2010) hævder må 

indskrives i fortællinger om ulykke (unhappiness) for overhovedet at blive 

genkendelig. Ahmed, der med bogen sigter på at give ulykke en historie 

(ibid.: 23), forholder sig kritisk til forsøg på at gøre lykke til et endeligt og 

altoverskyggende livsmål: ”[…] I write from a position of skeptical 

disbelief in happiness as a technique for living well. I am interested in how 

happiness is associated with some life choices and not others, how 

happiness is imagined as being what follows being a certain kind of 

being” (ibid.: 2). Med et større indblik i filosofihistoriens behandling af 

lykke, og gennem analyser af vestlig litteratur og film, viser Ahmed, 
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hvordan bestemte diskursive regimer tilskriver specifikke objekter lykke og 

gør dem til normative orienteringspunkter. For Ahmed betegner begrebet 

’lykkeobjekt’ et normativt orienteringspunkt (såsom kernefamilien og 

ægteskabet), der indeholdende løftet om lykke guider og skubber 

subjekter i en bestemt og ensartet retning. At orientere sig efter bestemte 

objekter skaber dermed linjer og veje i livet:  

 

Lines are both created by being followed and are followed 

by being created. The lines that direct us […] are in this way 

performative: they depend on the repetition of norms and 

conventions, of routes and paths taken, but they are also 

created as an effect of this repetition. To say that lines are 

performative is to say that we find our way and we know 

what direction we face only as an effect of work, which is 

often hidden from view (2006: 16).  

 

Jagten på lykke bliver da til en række forsøg på at efterleve (og 

kropsliggøre) normative praksisser for lykke – forsøg, der eksempelvis 

indebærer, at subjektet forventes at orientere sig mod heteroseksualitet 

som det, der kan ’sikre’ lykken i form af ægteskab, reproduktion, barnet 

og familien. Når lykken altid allerede er konstrueret som heteroseksuel, 

bliver det at orientere sig bort fra heteroseksualiteten derfor til et fravalg 

af lykke. Ahmeds analyser af lykke og ulykke er da samtidig historien om, 

hvordan den queer er blevet til som grundlæggende ulykkelig og ’forkert’ 

gennem sine ikke-normative livsveje. For den tykke krop består 

problematikken imidlertid ikke i, at figuren (nødvendigvis) orienterer sig 

bort og væk fra heteroseksualiteten, men at den ofte slet ikke at bliver 
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anerkendt som et seksuelt subjekt i det hele taget (Asbill & Lacy 2009; 

Pyle. & Loewy 2009). Repræsentationer af den tykke krop hviler således 

ofte på forestillinger om, at den enten er ganske aseksuel eller simpelthen 

ude af stand til at reproducere sig selv (på egen hånd) – hvorfor den altid 

på forhånd, ligesom Ahmeds beskrivelser af den ulykkelige queer, er 

afskåret fra at tage del i lykken. Når den tykke krop per automatik forstås 

som en krop, der fejler i forsøget på at leve op til normative forestillinger 

om kropslighed, køn, seksualitet og reproduktion, afskæres den samtidig 

fra at tage del i den lykke, som løfterne om familie, børn og normativ 

seksualitet indeholder, og bliver i stedet til som ’forkert’ og per definition 

ulykkelig. To pointer er vigtige at bemærke i den forbindelse. For det 

første, at Ahmed ikke på noget tidspunkt i sin analyse af den ulykkelige 

queer nævner eller udpeger den tykke krop som en queer krop, men i 

stedet lader queer betegne en identitetsposition i form af subjekter, som på 

forskellig vis indgår i ikkeheteronormative relationer og praksisser. Et 

perspektiv, der måske ikke ved første øjekast stemmer godt overens med 

min egen læsestrategi, der omvendt forsøger at holde begrebet queer 

åbent og ikke på forhånd tilskrive det en bestemt subjektposition. Ahmeds 

samlede arbejde med affekt er imidlertid så gennemstrømmet af et 

normkritisk blik på strukturer fremfor konkrete identitetskategorier, at 

hendes begreber bliver anvendelige i mange andre sammenhænge – ikke 

mindst i mine analyser af, hvordan affektive narrativer om den tykke krop 

kan læses frem som et biopolitisk redskab, der aktivt skaber og former 

kroppe. Inspireret af Ahmeds begrebsliggørelse af queer liv vil jeg derfor i 

denne afhandling lade queer betegne det at være fremmedgjort og 

udelukket fra lykken mere generelt:  
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For life to count as a good life, then it must return the debt 

of its life by taking on the direction promised as a social 

good, which means imagining one’s futurity in terms of 

reaching certain points along a life course. A queer life 

might be one that fails to make such gestures of return 

(2006: 21). 

 

For det andet er det værd at bemærke, at Ahmeds analyser af den 

ulykkelig queer og løftet om lykke ikke blot handler om den enkelte, men 

om, hvordan vi alle sammen mere generelt politisk, socialt og 

samfundsmæssigt har indrettet os ved at tilskrive lykken det at vælge 

bestemte og meget traditionelle veje i livet. Når Ahmed udfordrer 

forestillingen om, at lykken i princippet er tilgængelig for alle, og at den i 

det hele taget altid er værd at efterstræbe, kritiserer hun ikke blot 

normative og snævre forestillinger om det lykkelige liv, hun tilskriver også 

det at leve ikkenormative liv værdi, fordi det at udfordre social orden – 

ved at skabe og insistere på ulykke – samtidig kan være en måde at yde 

kritik på. En pointe, der kan hjælpe til at nuancere min egen biopolitiske 

tilgang til kroppen ved at komplicere forholdet mellem modstand og 

transgression. Samtidig skal denne afhandlings interesse for den tykke 

krop ses i et tilsvarende perspektiv: Den tykke krops antinormative position 

som ’ude-af-kontrol’ åbner op for muligheden af en lignende kritik, der 

(potentielt) kan udfordre traditionelle forestillinger om, hvordan en 

normal/sund/seksuel/kønnet/lykkelig krop bør se ud. Med udgangspunkt 

i Ahmeds begrebsliggørelse af affekt foreslår jeg derfor yderligere den 

tykke krop som et queer u-lykkeobjekt, der gennem cirkulation og 

bevægelse akkumulerer merværdi, og som – på samme vis som 



 146 

lykkeobjekter gør det – guider og orienterer subjekter i bestemte 

retninger. Inden jeg afslutter afsnittet her om affekt, vil jeg gerne runde 

Butlers begrebsliggørelse af sorgbarhed og sårbarhed – to begreber, jeg 

ligeledes trækker på i mine analyser af den tykke krop. 

SSåårrbbaarrhheedd  oogg  ssoorrggbbaarrhheedd  

Det politiske og kulturelle reaktionsmønster i kølvandet på 

terrorangrebene i USA den 11. september 2001 og den efterfølgende 

krig mod terror er, hvad Butler beskæftiger sig med i værkerne Precarious 

Life. The powers of mourning and violence (2006) og Frames of War: 

When is Life Grievable? (2009). I sin kritik af USA’s politiske og militære 

reaktion oven på terrorangrebet fremskriver Butler mennesket og alle 

former for menneskeliv som prekært, skrøbeligt, udsat, usikkert og sårbart 

– en position og væren, som Butler indkapsler med begrebet ’precarious’ 

(sårbar). Inspireret af Emmanuel Levinas’ fænomenologiske filosofi 

fremskriver Butler mennesket som både socialt og kropsligt konstitueret 

(2006: kap. 5) og sårbarhed som et menneskeligt grundvilkår, der 

imidlertid hverken er politisk eller geografisk ligeligt fordelt:  

 

How I am encountered, and how I am sustained, depends 

fundamentally on the social and political networks in which 

this body lives, how I am regarded and treated, and how 

that regard and treatment facilitates this life or fails to make 

it livable. […] It follows, then, that certain kinds of bodies 

will appear more precariously than others, depending on 

which versions of the body […] support or underwrite the 

idea of the human life that is worth protecting, sheltering, 
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living, mourning. These normative frameworks establish in 

advance what kind of life will be a life worth living, what life 

will be a life worth preserving, and what life will become 

worthy of being mourned (2009: 53).  

 

Gennem undersøgelser af, hvilke kroppe og befolkningsgrupper der fra 

politisk side genkendes som sårbare, viser Butler, hvordan andre bestemte 

kroppe og befolkningsgrupper udgrænses som undværlige tab uden krav 

på beskyttelse. Ved at differentiere mellem mere og mindre sårbare liv 

rammesætter krigslogikken udslettelsen af bestemte kroppe som nødvendig 

og uundgåelig i forsøget på at beskytte livet for de subjekter, der omvendt 

kan genkendes som levende og sårbare subjekter med krav på beskyttelse 

– en rammesætning, der har betydning for, hvornår vi moralsk, men også 

helt konkret, (ikke) reagerer på volden (2009: 76-77). Den konstante 

forhandling og fordeling af menneskelig sårbarhed er således en voldsom 

magtudøvelse, der medfører diskrimination, undertrykkelse, udstødelse og 

udryddelse af dem, der ikke genkendes som sårbare. Butlers 

grundlæggende tese i begge værker er, at det kun er muligt at sørge over 

de liv, der er synlige som liv:  

 

[S]pecific lives cannot be apprehended as injured or lost if 

they are not first apprehended as living. If certain lives do 

not qualify as lives or are, from the start, not conceivable as 

lives within certain epistemological frames, then these lives 

are never lived nor lost in the full sense (2009: 1) 
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En måde at synliggøre et liv på er ifølge Butler ved at sørge over det i 

døden. Når et menneske (kan) sørges over i døden, anerkendes det 

således samtidig som nogen, der har været levende i det hele taget. Til 

begrebet sårbarhed knytter Butler derfor begrebet ’grievability’ 

(sorgbarhed), der dækker over muligheden for at sørge over tabet af et 

menneskeliv. Hvis et menneske skal ’tælle’ som et ’rigtigt’ og værdigt liv 

med krav på beskyttelse og opretholdelse, kræver det således, at det kan 

begrædes og sørges over, når det går bort (2009: 14). Sorgbarhed er 

imidlertid heller ikke en størrelse, der tildeles mennesker ligeligt, og her 

bliver Butlers begreb om framing (rammesætning) et centralt værktøj i 

hendes analyser. Med udgangspunkt i israelske mediers rapporteringer 

fra Gaza-krigen viser Butler konsekvensen af at blive rammesat som altid 

allerede død og et ikke sorgbart liv. Ved konsekvent at rammesætte civile 

palæstinensiske kvinder og børn som et ’levende skjold’ etableret af 

Hamas fremstår civile palæstinensere samtidig som ’misbrugt af fjenden’, 

forklarer Butler. De befinder sig med andre ord allerede i en fortabt og 

ødelagt krigszone, hvorfor angreb på og tab af disse liv bliver til som 

uundgåelige handlinger (2009: xix). Ræsonnementet bliver da, at disse 

civile liv ikke rigtig tæller, fordi de altid allerede på forhånd var tabte. En 

sådan logik usynliggør civile palæstinenseres status som sårbare liv med 

krav på beskyttelse og som sorgbare liv, der kan begrædes, når de mistes:  

 

[I]f certain populations […] do not count as living beings, if 

their very bodies are construed as instruments of war or 

pure vessels of attack, then they are already deprived of life 

before they are killed, transformed into inert matter or  
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destructive instrumentalities, and so buried before they have 

had a chance to live (Butler 2009: xxix). 

 

Et menneskes sorgbarhed afhænger således af, at det genkendes og 

anerkendes som et levende og sårbart liv – og dermed som muligt at miste 

i det hele taget. Begreberne sårbarhed og sorgbarhed supplerer dermed 

hinanden i Butlers analyser af, hvad der kommer til at tælle som et ’rigtigt’ 

og værdigt liv, og hvem der omvendt udgrænses som altid allerede død.  

Selvom der uden tvivl er stor forskel på Butlers analyser af menneskeliv 

tabt i verdens krigszoner og mine analyser af den tykke krops position i en 

dansk populærkulturel kontekst – og med fare for at presse analogien til 

sit yderste – ser jeg ikke desto mindre en lighed mellem krigsretorikken 

anvendt i forsøget på at retfærdiggøre ’krigen mod terror’ og den form for 

retorik, der på lignende vis synes at retfærdiggøre ’krigen mod fedme’. 

For selvom den tykke krop ikke er at finde i den krigszone, som Butler 

beskriver, så bevæger den sig ikke desto mindre ofte inden for rammerne 

af en lignende ’dødszone’ tæt forbundet med sygdom, ulykke og 

dødelighed. Nationalt såvel som globalt rammesættes tykhed som en 

kroplig tilstand, der må og skal bekæmpes, og allerhelst: udryddes, inden 

de økonomiske omkostninger forbundet med ’overvægt’ ruinerer staten, 

såvel som nationens samlede sundhed. Begrebsliggørelsen af sorgbarhed, 

sårbarhed og rammesætning skal således tydeliggøre de måder, hvorpå 

også den tykke krop bliver til som altid allerede død og på kanten af det 

menneskelige. Butlers grundlæggende tese, at vi kun kan sørge over de 

liv, vi kan se – dvs. de liv, som er synlige for os som liv – er yderligere en 

interessant pointe, som jeg med den sidste analyse af By på skrump vil 

udfolde.    
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AAffffeekktt iivv  bbyy  ppåå  sskkrruummpp  

By på skrump, der også findes i en canadisk version (2011), har faktisk 

allerede været genstand for en affektiv læsning (M. E. Norman et al. 

2014). Med udgangspunkt i Ahmeds begrebsliggørelse af affekt og med 

henvisning til hendes argument om, at det betyder noget, hvordan vi 

tænker på følelser (Ahmed 2010: 6), hævder artiklens forfattere, at det på 

samme vis ”[…] matters how we represent feelings” (2014: 18, min 

kursivering). I artiklen understreges det desuden, at ’fedme’ muligvis er 

blevet gjort til et medicinsk anliggende, men at vores forestillinger om 

tykke kroppe i lige så høj grad er en effekt af et affektivt arbejde: 

 

[T]he truth of “obesity” resides not entirely in rational, 

scientific facts, but in feelings of disgust, anxiety, fear and 

chaos that arise in relation to fat bodies. Such feelings […] 

are not naturally occurring, nor are their origins traceable 

to the psychically individuated subject, but rather they are 

the outcome of the affective work of historically congealed 

embodied relations of differentiation (e.g., normal/patho-

logical, healthy/unhealthy, beautiful/ disgusting). These 

congealed embodied relations give rise to feelings about 

fatness that cannot be isolated from objective, scientific fact, 

but rather operate as the emotional fabric or affective 

relations that are constitutive of the productive power of 

“obesity” discourse (M. E. Norman et al. 2014: 19).   

 

Artiklen udfordrer således forestillingen om, at vores viden om tykhed er 

blevet til gennem videnskabelige fakta om kroppen og sundhed, men i 
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stedet i lige så høj grad ”[…] comes to matter as a ‘problem’ […] through 

the representation of emotions” (ibid.). I tillæg understreger analysen 

desuden, ”[…] that how we feel about the fat body does not arise from an 

internal ‘I.’ Instead, the emotions in [Village on a diet] are forged within 

historical conditions of possibility, circulate affectively and, in so doing, 

form the bodies that they presumably represent (ibid.: 27). Et fokus på 

affekt kan med andre ord hjælpe til at tydeliggøre, hvordan ’fedme’ er et 

relationelt begreb fremfor et stabilt og biomedicinsk faktum. Et fokus på 

affekt kan imidlertid også hjælpe til at tydeliggøre de måder, hvorpå 

seriens fortælling om den tykke deltager skaber grænsedragninger mellem 

de kroppe, der på den ene side kan se sig fri af det frygtsomme tegn 

’fedme’, og de kroppe, der omvendt udpeges som problematiske og 

ultimativt: døende. Med Butler kan vi forstå, hvordan rammesætningen af 

den tykke krop, når den indrammes som (selvforskyldt) syg og døende, 

bliver til som et liv, der allerede er tabt og derfor ikke kalder på sorg. 

Rammesætningen betyder med andre ord, at den tykke krop bliver til som 

en ikkesorgbar, undværlig og uønskelig krop uden de store krav på 

beskyttelse, opretholdelse eller sorg. Deltagerne må således gøre sig fri af 

den tykke krop for at blive genkendelige som liv i det hele taget, og 

dermed som subjekter, der kan tilskrives lykke. Med Ahmed kan den tykke 

krop i tillæg læses som et u-lykkeobjekt, der guider og skubber deltagerne 

i en bestemt retning – en bevægelse, der samtidig helt konkret former de 

fem superskrumperes kroppe efter normative forestillinger om, hvordan 

sundhed, slankhed og glæde er tæt forbundet med hinanden. Mere 

overordnet baserer serien sig på en fortælling om, at Danmark i disse år 

kæmper en hård kamp mod en hurtigt voksende ’fedmeepidemi’. Scener, 

hvori eksperten Chris agerer (militant) leder for de deltagende rekrutter på 
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en overlevelsesmission, skaber derfor også let associationer til krig, kamp 

og fare. Resultatet er en ’frygtsom’ narrativ, der går hånd i hånd med 

fortællingen om, hvordan landets sundhedsmæssige grænser er truet og 

under pres. Den tykke krop truer således velfærdssamfundet, byen og 

familien, der i kontrast til den tykke krop bliver til som affektive, skrøbelige 

og sårbare fællesskaber, der kalder på beskyttelse – en fortælling, der 

retfærdiggør, at hensynet til den enkelte tykke deltagers kropslige og 

sociale sårbarhed tilsidesættes. Den tykke krop kan da forstås som en del 

af en omfattende følelsesøkonomi, der skaber grænsedragninger mellem 

sunde og usunde kroppe, og lig Ahmeds eksempel på den hadefulde 

fortælling om migranten bliver den tykke deltager til en egoistisk og farlig 

figur, der alene med sin tilstedeværelse truer fællesskabet(s sundhed). 

Inden for denne logik konstrueres den slanke krop omvendt som en 

størrelse, der knytter an til fællesskabet, lykken og en bedre fremtid, mens 

den tykke krop står i vejen for det gode liv. Det er imidlertid ikke kun 

seriens overordnede fortælling om en truet national sundhedstilstand, der 

er med til at gøre By på skrump til en yderst frygtsom narrativ, men også 

deltagernes personlige fortællinger og affektive erfaringer med kroppen. 

Det er især sorg, skam og skyld, der klistrer sig til de fem superskrumperes 

kroppe – alt sammen følelser, som deltageren ved at tabe sig bliver lovet 

vil forsvinde. Særligt frygt anvendes til at få deltagerne til at forstå, ’hvor 

galt det står til’, og udsigten til en tidlig død, et forlist parforhold og/eller 

en syg familie fremsættes som uundgåelige scenarier, der kun lader sig 

afværge gennem et vægttab. I seriens fortælling om den tykke krop lurer 

død og ulykke med andre ord altid i horisonten – en situation, der 

imidlertid gør andet og mere end blot at øge seriens spændingsniveau. 

Den tykke krops forbindelse til døden lader frygten materialisere sig: 
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Fedtet på kroppen varsler ulykke og sygdom, hvorved den tykke krop 

bliver til som en letgenkendelig og farlig figur med en trist skæbne. Som 

Ahmed peger på, er det nemlig netop det faktum, at frygten ikke indfries 

(eller her: At deltageren ikke dør, men lige præcis klarer den), der får 

frygten til at akkumulere. Frygten for, hvad der kan ske, anvendes således 

som en effektiv motivationsfaktor for et vægttab. Gennem en metonymisk 

bevægelse mellem tegn, subjekter og objekter, der på tværs af hinanden 

klistrer sig til deltagernes kroppe, og gennem associationer til eksempelvis 

død og sygdom, tegnes et billede således af den tykke krop som 

uvidende, ukontrollerbar, egoistisk og døende.  
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EEtt  aaffsslluutttteennddee  kkaappiitteell  
 

Med min analysemodus på plads i form af det ovenstående kapitale 

omhandlende narrativer, biomagt og affekt vil jeg i dette afsluttende 

kapitel kort præsentere de tre artikler, som er blevet resultatet af mit 

arbejde med den tykke krop. Jeg vil også redegøre for, hvordan jeg har 

udvalgt min empiri. Inden jeg afslutter kapitlet med en konklusion, vil jeg 

desuden samle trådene fra de foregående afsnit om affekt, biomagt og 

narrativitet gennem en kort analyse af selvbiografien/selvhjælpsbogen 

Fede Fie - min kamp tilbage til livet (2015) skrevet af Fie Nikoline 

Friederichsen.  

 

OOmm  aarrtt iikklleerrnnee    
 

Afhandlingen centrerer sig om tre casebaserede artikler, der alle er 

udgivet i peer-reviewede tidsskrifter. Artiklerne er her kort gennemgået 

(men også placeret i afhandlingen) i kronologisk rækkefølge efter hvornår 

i forskningsprocessen, de er blevet til. Fælles for de tre artikler er et 

dekonstruerende blik på og en problematisering af traditionelle 

forestillinger om ’fedme’, som med en normkritisk læsestrategi træder 

frem. Tilsammen viser de tre cases i de tre artikler, hvordan et 

kulturanalytisk blik på den tykke krop kan bidrage med ny og vigtig viden 

om fx subjektivitet, lykke, kropslig tilblivelse og forestillinger om sundhed.        
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AArrtt iikkeell  11.. ”Der er en særlig plads i Helvede for dovne børn” (2015) 

udgivet i Kultur & Klasse. I denne artikel undersøger jeg, hvordan et 

computerspils forsøg på at oplyse unge om sundhedsrisici bliver til et 

disciplinerende værktøj i form af en affektiv fortælling om døden, der 

skaber ’korrekte’, ’sunde’ og ’levedygtige’ subjektpositioner – mens andre 

forståelser af, hvad sundhed er, udgrænses. Med udgangspunkt i 

Foucaults biopolitiske begrebsapparat problematiserer jeg spillets 

sundhedslogikker og spørgsmålet om, hvilke kroppe og liv som 

(u)muliggøres gennem spillets fortælling om døden, kroppen og 

sundheden. Med et affektteoretisk perspektiv på fortællingen om kroppen 

undersøger jeg desuden, hvordan forhandlinger af liv og død kommer i 

stand og i forlængelse heraf: Hvilke kroppe der tæller som værdige liv.  

  

AArrtt iikkeell  22.. ”Det er ikke slut, før den fede dame taber sig – En form- og 

normkritik af tv-serien Min krop til skræk og advarsel (2017) udgivet i 

Tidsskrift for kjønnsforskning. I denne artikel har jeg fokus på, hvordan 

forestillinger om tykhed ofte er indvævet i normative sundheds- og 

skønhedsidealer og ideologier om lykke, heteroseksuelt begær og løftet 

om en bedre fremtid. Ved at foreslå narrativer som performative, 

identitetsskabende og magtfulde konstruktioner undersøger jeg, hvordan 

brugen af bekendelsen i tv-serien Min krop til skræk og advarsel er med til 

at forme narrativen om tyk subjektivitet. Med afsæt i affekt- og kritisk 

disability-teori konkluderer jeg, at vægttab bruges som et tidsligt 

pejlemærke, der skubber og guider den tykke krop såvel som fortællingen 

om den fremad og i retning af en ’lykkelig fremtid’. 
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AArrtt iikkeell  33. ”Sort. En reparerende læsning af den vrede og tykke 

kvindekrop” (2017) udgivet i Kvinder, Køn & Forskning. Med 

udgangspunkt i romanen Sort (2012) efterprøver jeg i denne artikel 

LeBescos tese om, at den tykke krop i kraft af sin kulturelt skabte position 

som ’afvigende’ og ’abnorm’ rummer en særlig evne til at vække ubehag 

og forstyrre social orden. Gennem både reparative og paranoide 

læsninger undersøger jeg muligheden af at læse romanens tykke 

hovedperson frem som en queer figur, der aktivt yder modstand mod en 

traditionel, snæver og strengt normativ kropsnarrativ ved at modsætte sig 

kravet om en lykkelig fremtid.  

 

NNeeddssllaagg,,  uuddvvæællggeellssee,,  aaffggrræænnssnniinngg  
 

Hvad angår mine valg vedrørende empiriske nedslag, så bunder disse 

først og fremmest i afhandlingens ønske om at problematisere en 

traditionel biomedicinsk forestilling om kroppen. I stedet for et mere 

ensidigt fokus på eksempelvis sundheds- og livsstilsprogrammer – hvor den 

tykke krop netop ofte optræder som et ’fedmerelateret problem’, der skal 

løses – har jeg med denne afhandling haft et ønske om at gå på tværs. 

Ved at sammensætte en bredere vifte af populærkulturelle produkter (tv-

programmer, et computerspil, en roman, en selvhjælpsbog/selvbiografi) 

har jeg således forsøgt at opridse og belyse tilblivelsen af den tykke krop 

som en populærkulturel figur, der ikke alene har sine rødder i eksempelvis 

sundhedspolitisk inspirerede tv-programmer, men som en tværgående 

figur, der griber ind i ganske mange andre og ikke altid 

sundhedsrelaterede fortællinger om fx ’fedme’. Skønt jeg ellers i første 
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omgang planlagde at undersøge den tykke krop helt uden for en 

sundhedsrelateret kontekst, måtte jeg dog hurtigt sande, at det ville blive 

tæt på umuligt. Den tykke krop er ganske enkelt svær at opspore i dansk 

populærkultur, når den ikke samtidig i en eller anden forstand relaterer sig 

til sundhed. Af denne grund besluttede jeg mig for at anlægge et eksplicit 

fokus på netop sundhed, men med det formål at belyse, hvordan 

repræsentationer af sundhed og tykhed tilsammen skaber 

populærkulturelle fortællinger, der rækker langt ud over en 

sundhedsmæssig bekymring for kroppen. På falderebet vil jeg derfor også 

knytte en bemærkning til begrebet sundhed, som jeg ellers med vilje har 

undladt at definere i mine artikler og indtil nu i denne afhandling. Når jeg 

ikke har lagt mig fast på en præcis definition, er det fordi, jeg har ønsket 

at vise, hvordan ’sundhed’ (ligesom tykhed) er et elastisk begreb, som vi 

muligvis hver især tror, vi kender betydningen af (fx det at være fri af 

sygdom), men som vi, hvis ellers vi ser nærmere på populærkulturen, 

tilsyneladende tilskriver et hav af forskelligrettede betydninger (fx 

forestillinger om lykke, værdighed, livsduelighed og fremtiden). Mens 

betydningen af begrebet sundhed således er omdiskuteret, hersker der 

imidlertid mindre tvivl om, at interessen for sundhed (i bred forstand) i 

moderne tid har været mere eller mindre støt stigende (se fx Nielsen 2016 

eller Cederström & Spicer 2015). En sådan voksende interesse sætter krav 

til afhandlingens afgrænsning. Da denne afhandling interesserer sig for sin 

samtid, har jeg valgt at anvende årtusindeskiftet som en enkel 

afgrænsning. Min empiri er således udelukkende eksempler på dansk 

populær kultur produceret efter år 2000. Når afhandlingen udelukkende 

tager udgangspunkt i dansk populærkultur, er det for at placere 

afhandlingen i en dansk forskningskontekst. Jeg har således været 
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nysgerrig på, hvad mine analyser af dansk populærkultur vil kunne 

bidrage med til et hurtigt voksende, men klart overvejende 

nordamerikansk forskningsfelt i form af Fat Studies.   

 

DDeenn  ttyykkkkee  kkrroopp  ii  ddaannsskk  ppooppuullæærrkkuullttuurr  
 

Dette sidste afsnit inden konklusionen er ikke ment som et egentligt 

analyseafsnit, men som et opsamlende afsnit, der skal binde flere tråde 

sammen. Mens kapitlet ”Et trekantsdrama” mere slavisk gennemgik mit 

triangulære analyseperspektiv, vil jeg gerne her forsøge at vise, hvad en 

normkritisk læsestrategi med et samtidigt analytisk fokus på biomagt, 

narrativitet og affekt egentlig kan bidrage med, og hvilke spørgsmål den 

kan åbne op for. Til formålet har jeg valgt selvbiografien Fede Fie – min 

kamp tilbage til livet (2015) af Fie Nikoline Friedrichsen, der inden sin 

debut som forfatter var en populær personlighed på sociale medier – ikke 

mindst på Instagram, hvor hun i skrivende stund har mere end 80.000 

følgere. 31  Fies fortælling om sit vægttab ligner på overfladen 

skoleeksemplet på en klassisk helbredelseshistorie indeholdende 

forestillingen om, at lykken, sundheden og det gode liv er en stensikker 

konsekvens af et vægttab. Ved nærmere eftersyn peger fortællingen 

imidlertid i flere og andre retninger. Min korte analyse skal således 

tydeliggøre, hvordan arkefortællingen om den tykke krop, trods generiske 

træk, må gøre brug af gentagelser, gendrivelse og en repeterende 

fortælleform for at dække over de brud og revner i fortællingen, som 

dermed også er en del af dens konstruktion.  

                                                

31 https://www.instagram.com/fiefriedrichsen. 
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Selvbiografien er Fies fortælling om sin barndom, sit skoleliv, sine 

forældres skilsmisse og de senere oplevelser med morens kontrollerende 

og voldelige kæreste. De mange fortællinger er imidlertid alle forbundet 

gennem den altoverordnede narrativ omkring Fies vægt(tab) og de 

efterfølgende kosmetiske operationer, som Fie gennemgår for at få fjernet 

overskydende og generende hud. En stor portion af bogen beskriver 

desuden den mobning, Fie har været udsat for, hendes lave selvværd og 

erfaringerne med den antipsykotiske medicinering, der blev konsekvensen 

af en række terapiforløb. Selvbiografiens egentlige kulmination er Fies 

fortælling om en nedtur på en familieferie, der endte med, at Fie låste sig 

inde på badeværelset og med en pakke Panodiler i hånden overvejede at 

begå selvmord – en oplevelse, der samtidig bliver vendepunktet for Fie 

såvel som fortællingen og starten på hendes ”[…] kamp tilbage til livet” 

(jf. titlen). Indflettet mellem de personlige fortællinger er Fies gode råd til 

træning og øvelser samt madopskrifter. Spredt mellem siderne er også en 

lang række billeder, mest af Fie, men også af hendes familie. Billederne 

understøtter da den kronologiske fortælling om vægttabet, men tjener 

også som en form for sandhedsbevis eller dokumentation på Fies 

oplevelser med at tabe 70 kg.  

 

På flere måder minder Fies selvbiografi faktisk om tv-serien Min krop til 

skræk og advarsel, som jeg ser nærmere på i artikel 2. Et påfaldende 

lighedspunkt er de tre kvinders personlige og bekendende fortællinger om 

deres kroppe, der, trods det forskellige medie, er påfaldende ens – særligt 

i måden, hvorpå lykken altid peger fremad og i retningen af fremtiden. 
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Mens deltagerne i Min krop til skræk og advarsel er ’på vej’, er Fie 

imidlertid ’ankommet’ og ser tilbage: 

 

Jeg var ekstremt opsat på en gang for alle at eliminere mit 

vægtproblem, så jeg bagefter kunne komme i gang med at 

forme mit nye liv. […] Hvis jeg stod på løbebåndet, og 

synes det var hårdt, så tænkte jeg på, at jeg ville have det 

godt med mig selv, jeg ville have et socialt liv, jeg ville ikke 

misse hele min ungdom. Jeg havde en masse drømme, som 

jeg igen og igen blev ved med at forestille mig. En af dem 

var at lave frivilligt arbejde med dyr på et dyrereservat i 

Sydafrika. Det kræver, at man er i god form, sagde jeg til 

mig selv og øgede hastigheden på løbebåndet, mens jeg 

forestillede mig, at jeg løb ved siden af en zebra (2015: 

148).  

 

For Fie er lykken blevet muliggjort af et vægttab – en fortælling, der som 

uddraget ovenfor også peger på, hænger sammen med idealiseringen af 

den slanke krop, hvortil løftet om det gode liv, de mange muligheder og 

det frie valg klistrer sig. En læsning af Fies kamp ’tilbage til livet’ med blik 

for affekt kan således tydeliggøre, hvordan vægttab ikke alene handler 

om at blive sundere (sådan som Fie ellers flere gange forklarer det), men 

også om ønsket om at blive lykkelig og få del i det ’rigtige og gode liv’. 

Med Ahmed kan vi desuden forstå det at disciplinere kroppen som et 

spørgsmål om orientering. Om at være på linje med andre og på vej i den 

’rigtige’ retning: mod lykken. Det er imidlertid her, den tykke krop meget 

ofte løber ind i et narrativt problem. For den tykke krop kan ikke orientere 
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sig mod en lykkelig fremtid i sin nuværende form, fordi der allerede fra 

starten er skabt en så stærk forbindelse mellem tegnet ’tyk’ og følelsen 

’ulykkelig’. Når Fie derfor forklarer, at hun faktisk tabte sig, men ikke blev 

lykkeligere, falder fortællingen også helt sammen:  

 

Jeg blev ikke så lykkelig af endelig at være normalvægtig, 

som jeg havde troet, jeg ville blive, og det var en meget stor 

skuffelse for mig. Selvom jeg nu så en flot ung pige i spejlet, 

var jeg ikke automatisk blevet lykkelig. Og jeg har måtte 

indse, at mine indre dæmoner ikke er forsvundet lige så 

hurtigt som kiloene. Udenpå er jeg tynd, men indeni er jeg 

stadig fede Fie (ibid.: 177).  

 

Fies lykkefølelse har altså ikke været proportionelt stigende i takt med 

vægttabet, et faktum, der i hendes fortælling kommer noget bag på 

hende. Dette ’mismatch’ beskriver hun som følelsen af stadig at være ”fed 

indeni”. Det at være tynd og samtidig ulykkelig synes med andre ord at 

være så uforeneligt for Fie, at hun i stedet beskriver det at føle sig 

ulykkelig med det at være tyk. Med denne beskrivelse dækker Fie over, 

hvad der egentlig kan siges at være narrativens sammenbrud, fordi 

logikken – der opretholder bogens fortælling som meningsfuld – netop 

bygger på forestillingen om, at det at være slank er det samme som det at 

være lykkelig. Når denne indre logik udfordres af Fies erfaringer med at 

tabe sig, tvinges fortællingen så at sige til at dække over sig selv. Gennem 

en række repeterende fortællinger om skylden, skammen og sorgen ved at 

være tyk skjules revner og uregelmæssigheder i narrativen imidlertid lige 

akkurat nok til, at løftet om, at et vægttab automatisk betyder lykken, kan 
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fastholdes. I første omgang kan glæden ved at være blevet slank dog ikke 

udviske de mange års mobning, isolering og nedture, der, ifølge Fie, 

følger i kølvandet på at være et tykt barn. Bogen bugner derfor også af 

eksempler på verbale og psykiske overgreb, men også direkte voldelige 

overfald, der alt sammen forholdsvis neutralt beskrives af Fie, som en mere 

eller mindre selvfølgelig del af virkeligheden for en tyk (barne)krop:    

  

En flok drenge jeg ikke kendte, havde de seneste uger 

chikaneret mig på min vej hjem fra skole. Jeg ved ikke, hvor 

de kom fra, eller hvorfor de var begyndt at følge efter mig. 

Men det morede dem tydeligvis at svine mig til. De grinede 

hånligt af mig og råbte skældsord, men jeg ignorerede dem 

og kiggede bare ned på fortovets fliser. Jeg var næsten 

hjemme, næsten i sikkerhed, da de begyndte at kaste sten 

efter mig (ibid.: 34-35).  

  

Den neutrale fortællestil, som Fie anvender i sine beretninger om sin 

opvækst, gør selvbiografien til en uhyggelig læseoplevelse. Samtidig 

understreger Fies sørgmodige, men alligevel sært tørt konstaterende 

fortællinger en ofte uimodsagt pointe; nemlig at det er den tykke krops 

eget ansvar at passe ind, og ikke samfundets/skolens opgave at gøre 

plads. Som her, hvor Fies vægt agerer uretfærdig, men alligevel logisk 

forklaring på isolation og udelukkelse:  

 

Det begyndte også fint i børnehaveklassen, hvor jeg var 

normalvægtig, men jeg tog langsomt på, og de andre piger 

i skolen begyndte at holde mig udenfor allerede i første 
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klasse. Det var eksempelvis tydeligt, når der blev delt 

invitationer til pigefødselsdage ud, og jeg ikke fik nogen 

(ibid.: 21).    

 

Mens Fie bestemt finder denne isolation uretfærdig, sætter hun aldrig for 

alvor spørgsmålstegn ved den indlejrede logik: At den tykke krop, fordi 

den ikke kan leve op til normative kropsidealer, mere eller mindre 

selvfølgeligt udelukkes fra sociale sammenkomster og dermed isoleres. 

Fies selvbiografi er da et skoleeksempel på en helbredelsesfortælling, der 

finder løsningen på et problem eller en udfordring i og hos den enkelte. 

For når Fie ikke for alvor stiller spørgsmålstegn ved den massive 

diskrimination af tykke kroppe, som hun selv flittigt beretter om, ender hun 

med at understøtte og reproducere en traditionel biomedicinsk, men også 

neoliberal, pointe om, at tykhed til syvende og sidst er et personligt og 

individuelt valg:  

 

[M]an lærer sig selv at kende gennem et vægttabsforløb, og 

jeg er blevet meget stærkere som person, fordi jeg netop 

ikke gav op, og fordi der ikke var nogen let løsning. Jeg har 

selv arbejdet hårdt for at nå mit mål, og det er der ingen, 

der kan tage fra mig. Derfor vil jeg anbefale alle at tage 

kampen op og vigtigst af alt selv at tage ansvar. Det 

hjælper ikke at bebrejde samfundet, din barndom, din 

dårlige forbrænding eller noget helt fjerde. Den eneste 

person, som kan ændre din situation, er, når alt kommer til 

alt, dig selv (ibid.: 221).  
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Andre gange slår Fie imidlertid et slag for den tykke krops ret til at blive 

taget alvorligt og for et mere nuanceret syn på ’fedme’:   

 

Jeg mener, at man i mange år, også indenfor det 

lægefaglige felt, ikke har haft nok fokus på, at overvægtige 

personers spiseforstyrrelse også ofte bunder i noget psykisk, 

og at de har lige så meget brug for hjælp som anorektikere. 

Det handler ikke bare om, at de skal tage sig sammen. Når 

man bliver så stor, som jeg var, handler det ikke om 

dovenskab eller manglende intelligens, men om indre 

dæmoner og problemer, som kommer til udtryk i et 

forvrænget og destruktivt forhold til mad (ibid.: 151).   

 

Som jeg også peger på i mine artikler, ender den tykke krop som så ofte 

før i en underlig skizofren position mellem moralisering og solidaritet. På 

den ene side er det ikke den tykkes egen skyld (et faktum, Fie understreger 

igen og igen), og på den anden side bærer vedkommende ansvaret 

alene. At blive af med problemet ’fedme’ og dens tro følgesvend i form af 

ulykkelighed bliver derfor også let til et spørgsmål om motivation og 

viljestyrke: ”Der var kun en vej nu, og det var at tage ansvar for min egen 

sundhed” (ibid.: 99), som Fie opsummerer det og lidt senere gentager det: 

”Endelig havde jeg modet til at ændre mit liv og droppe offermentaliteten” 

(ibid.: 103). Sygdom, ensomhed, sorg, skam og ultimativt døden klistrer 

sig således til tegnet ’fedme’, hvorfor den tykke krops eneste mulighed for 

at blive forbundet med og indskrevet i livet går gennem et vægttab. I et 

biopolitisk perspektiv bliver Fies kamp for at vende ’tilbage til livet’ ved at 

’tage ansvar for sin egen sundhed’ kort og godt til et forsøg på at 
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disciplinere kroppen efter normative forestillinger om, hvordan sundhed 

kropsligt tager sig ud. Den metonymiske bevægelse mellem slankhed, 

sundhed og lykke får derfor også bogens mange billeder af en tyk Fie til 

at fremstå som en krænkelse af biomagtens fornemmeste opgave: at 

optimere og forfine livet gennem en disciplinering af kroppen. Når Fie 

derfor sætter alt ind på at tabe sig og opnå ’kontrol’ over sin krop, viser 

hun ikke alene sig selv og omverdenen, at hun vil sundheden og livet – 

hun gør simpelthen liv og sundhed – også når hendes konkrete praksisser 

ellers ikke umiddelbart leder tankerne hen på sundhed:  

 

Jeg var gået i en slags træningslejr, hvor alt drejede sig om 

kost og træning, og hvor jeg faktisk kun talte med min mor, 

min psykolog, Jesper, og min personlige træner, Per. Jeg 

havde ikke overskud til andet end at kæmpe for at tabe 

mig, og når jeg havde haft mine ædeflip, kastede jeg op 

(ibid.: 159).    

  

Når Fies benhårde forsøg på at tabe sig læses som en performativ gøren, 

åbnes der samtidig op for en lignende begrebsliggørelse af ’sundhed’. 

Ved at anskue sundhed som en performativ gøren, der konstant må 

forhandles af den enkelte i et forsøg på at forblive inden for normative 

forestillinger herom, kan det at blive genkendelig som et sundt, raskt og 

værdigt liv samtidig forstås som en direkte forlængelse heraf – og Fies 

selvbiografi som et forsøg på, helt konkret, at skrive sig ind i livet.  

 

Med denne korte analyse har jeg ønsket at vise, hvordan en normkritisk 

læsestrategi med særlig fokus på affekt, narrativitet og biopolitik kan 
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fungere som et perspektiv, der kan tydeliggøre, hvordan forståelsen af 

tykhed (re)produceres gennem narrativer om død og sygdom og giver liv 

til en affektiv fortælling om en truende og farlig fedmeepidemi, der i sidste 

ende truer os alle sundhedsmæssigt – men også hvordan denne tilblivelse 

sker på kryds og tværs. Ved at behandle affektive narrativer om kroppen 

som et biopolitik værktøj har min analyse vist, hvordan affekt strukturerer 

og former narrativer om kroppen, men også at det omvendte er tilfældet – 

og med denne pointe in mente: At hverken affekter eller narrativer er 

fritflydende størrelser, men tværtimod gennemsyret af magt, hvorfor de 

også altid har et politisk mål – og i dette tilfælde: et biopolitisk mål om at 

skabe, disciplinere og kultivere slanke og ’livsduelige’ kroppe.   

 

KKoonnkklluussiioonn    
 

Gennem en række analyser med udgangspunkt i poststrukturalistisk teori 

og dekonstruktiv metode – og med inspiration hentet i især queer- og 

kritisk handicapteori – har jeg gennem en række casestudies analyseret og 

diskuteret den tykkes krops tilstedeværelse og tilblivelse i nyere dansk 

populærkultur siden år 2000. Med udgangspunkt i romanen Sort, 

computerspillet Life Calculator og tv-serien Min krop til skræk og advarsel 

og i tillæg hertil eksemplerne i form af tv-serien By på skrump og 

selvbiografien Fede Fie – Min kamp tilbage til livet stiller afhandlingen to 

spørgsmål: 1. Hvordan bliver forståelsen af og forestillingen om den tykke 

krop til i nyere dansk populærkultur? og 2. Hvordan relaterer den tykke 

krop sig til forestillinger om sundhed og ’det gode liv’? Til at besvare 

disse spørgsmål har jeg med denne afhandling skabt et triangulært 
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analyseperspektiv med særlig fokus på narrativer, biomagt og affekt. Ved 

at behandle narrativer som en identitetsskabende fortællepraksis har jeg 

belyst, hvordan populærkulturelle repræsentationer af den tykke krop 

gennemstrømmes af bestemte generiske træk, der tilsammen skaber en 

narrativ figur i form af den tykke med specifikke egenskaber og 

karaktertræk (fx som doven, uvidende, syg, ulykkelig og hurtigt døende). 

Gennem en yderligere inddragelse af biomagt har jeg desuden vist, 

hvordan sådanne narrativer kan forstås som en subjektiveringsstrategi og 

en styringsform, der sætter grænserne for, hvem og hvad der kan 

genkendes som en sund og værdig (bio)borger. Afhandlingens 

affektteoretiske fokus har desuden tydeliggjort, hvordan denne 

’genkendelse’ rækker ud over et liberalt governmentality-rationale 

indlejret i biomagtens sigte om at skabe sunde, livsduelige og føjelige 

kroppe. Ved at behandle affekt og følelser som performative størrelser, 

der gør noget ved den kontekst, de cirkulerer i, belyser afhandlingen, 

hvordan det at blive genkendt som sund samtidig giver adgang til et 

affektivt fællesskab i form af forestillinger om lykken og ”det gode liv”. 

Tilsammen bidrager mit triangulære analyseperspektiv således til 

forståelsen af kroppen gennem analyser af, hvordan affekt og biomagt 

former narrativer om den tykke krop og derigennem har en afgørende 

betydning for, hvilke som overhovedet kan fortælles, hvordan og af hvem. 

Med en kort gennemgang af mine analyser vil jeg nu redegøre for 

udfaldet af denne afhandlings interesse for tilblivelsen og betydningen af 

en affektiv narrativ om den tykke krop.  

 

I artiklen ”Der er en særlig plads i Helvede for dovne børn” (2015) 

undersøgte jeg, hvordan et computerspils forsøg på at oplyse unge om 
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sundhedsrisici blev til et disciplinerende værktøj i form af en affektiv 

narrativ om døden, der på den ene side skaber ’korrekte’, ’sunde’ og 

’levedygtige’ subjektpositioner, mens andre forståelser af, hvad sundhed 

er eller kunne være, udgrænses. I lyset af en governmentality-analytik 

viser min analyse, hvordan det at blive ’sund’ i spillet sker performativt 

gennem levendegørende handlinger, som det at gå til fitness, spise sundt 

og undlade at ryge. Ved at anskue narrativitet som en aldrig afsluttet 

identitetsskabende fortællepraksis gennemsyret af magt viser jeg, hvordan 

narrativer kan betragtes som en styringsform, der sætter grænserne for, 

hvilke historier som overhovedet kan fortælles og genkendes som 

meningsfulde, og hvilke der omvendt fremstår naturlige og selvfølgelige. 

Gennem et analytisk fokus på affekt viser jeg desuden, hvordan frygten 

for ikke (længere) at kunne kropsliggøre sådanne sundhedsidealer bliver 

til et effektivt biopolitisk redskab, der gennem en trussel om døden 

(re)producerer normative og traditionelle biomedicinske forestillinger om 

tykhed og sundhed.  

 

I artiklen ”Det er ikke slut, før den fede dame taber sig. En form- og 

normkritik af tv-serien Min krop til skræk og advarsel” (2017) belyser jeg 

med bekendelsen som analytisk pejlemærke tv-seriens brug af en populær 

vægttabsfortælling, der fremstiller den tykke krops mulighed for at deltage 

i fremtiden (og dermed i lykken) som betinget af et vægttab. Min 

problematisering af denne narrativ og måden, hvorpå ’en lykkelig fremtid’ 

kædes sammen med et ’vægttab’, viser, hvordan en sundhedsmæssig 

bekymring for den tykke krop reelt dækker over diskrimination og en 

problematisk forventning om, at den tykke krop selvfølgeligt står mobning, 

skam, eksklusion og stigmatisering igennem på baggrund af løftet om, at 
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lykken følger i kølvandet på et vægttab. Analysens blik for affekt belyser 

også, hvordan den slanke krop via fortællinger om lykke kommer til at 

fungere som et tidsligt pejlemærke, der guider og skubber den tykke krop 

fremad og i retning af en forestillet lykkelig fremtid fri for sygdom, 

ensomhed og isolation. Ved at efterleve og kropsliggøre et skønhedsideal 

åbner serien op for muligheden af at blive til (ved at blive genkendt som) 

et livsdueligt og sundt subjekt med ret og adgang til et lykkefællesskab. 

Inden for seriens sundhedslogik er der, ligesom det var tilfældet med 

computerspillet Life Calculator, således ikke plads til fortællinger om det at 

have en sund og ønskværdig krop, der samtidig er tyk – en logik, der 

også understreger, at bestemte narrativer ikke er tilgængelige for alle. 

 

I artiklen ”Sort – En reparerende læsning af den vrede og tykke 

kvindekrop” (2017) efterprøver jeg LeBescos påstand om, at den tykke 

krop i kraft af sin kulturelt skabte position som ’afvigende’ og ’abnorm’ 

rummer et særligt og produktivt queer potentiale til at vække ubehag, 

forstyrre social orden og dermed modsætte sig normaliserende praksisser 

for kropslighed. Med udgangspunkt i protagonisten Sanne veksler jeg 

mellem en reparativ og en paranoid læsestrategi og åbner dermed op for 

en læsning, der forvandler den tykke figurs kropslige ’fiasko’ til en queer 

strategi og genskaber Sanne som et politisk subjekt med agens og vilje. I 

dette lys bliver Sanne til som en feministisk glædesdræber, der ikke alene 

gennem politiske og vrede læserbreve ødelægger den gode stemning, 

men som også på en langt mere håndgribelig, anarkistisk og korpulent vis 

forsøger at modsætte sig samfundsmæssige normer for kropslighed samt 

de forestillinger om den glæde, der efter sigende skulle følge med i 

kølvandet på den slanke og reproduktive krop. Min analyse af romanens 
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antinormative skildring af den uregerlige og tykke krop samler samtidig 

diskussionen op fra de to foregående artikler gennem overvejelser af, 

hvilke narrativer om og repræsentationer af tykke kroppe der overhovedet 

er mulige. Artiklen belyser og diskuterer således (u)muligheden af at læse 

og skrive den tykke kvindekrop frem som andet end en kropslig fiasko, der 

må og skal forandres, hvis den vil genkendes som en del af fællesskabet – 

det levedygtige såvel som det (sundheds)politiske.  

 

Mine to lidt kortere analyser i form af selvbiografien/selvhjælpsbogen 

Fede Fie – min kamp tilbage til livet og tv-serien By på skrump viser 

tilsammen, hvordan den tykke krop bliver til i nyere dansk populærkultur 

som en figur på kanten af livet. I både tv-serien og selvbiografien 

sygeliggøres den tykke krop gennem sit dikotomiske forhold til den slanke 

krop. Konsekvensen er tilblivelsen af en figur med ét ben plantet solidt i 

graven, men med muligheden for frelse gennem et vægttab. De to 

analyser tilbyder således et vigtigt perspektiv på og en problematisering 

af, hvordan naturliggjorte forestillinger om den sunde, naturlige og slanke 

krop konstrueres og materialiseres som levedygtig og ’ønskværdig’ i 

opposition til den tykke krop, der omvendt udgrænses og bliver til som 

symbol på sygdom, mangel på (selv)kontrol, afvigende adfærd og død.  

 

Trods generiske træk og ligheder har fortællingerne om den tykke krop 

imidlertid også vist sig ganske forskellige og kan således ikke forstås som 

ensartede størrelser. Et eksempel er de brud og revner, der opstår i 

fortællingen om den tykke krop, når den modsætter sig et imperativt krav 

om lykke og livsduelighed, som det var tilfældet med Sanne i ”Sort”, men 

også for Fie, der i Fede Fie – Min kamp tilbage til livet må erkende, at 



 171 

lykken ikke blev en umiddelbar konsekvens af et vægttab. Afhandlingens 

blik for de små og store narrative sammenbrud, som fortællingen om den 

tykke krop også udgøres af, understreger således, hvordan 

arkefortællinger eller grand stories aldrig er entydige, men ofte 

modsatrettede og modstridende størrelser. Denne ustabilitet i fortællingen 

om den tykke krop – og de måder, hvorpå narrativen forsøger at dække 

over sådanne – har således også været et vigtigt udgangspunkt for denne 

afhandlings undersøgelser af, hvordan og med hvilke konsekvenser en 

biomedicinsk narrativ om kroppen opretholdes som sand og selvfølgelig. 

Tilsammen peger afhandlingens normkritiske analyser (af både brud og 

ligheder) på, hvordan forestillingen om og forståelsen af den tykke krop i 

dansk populærkultur strækker sig langt ud over en ’faktuel’ og 

biomedicinsk viden om kroppen. Sammen med en problematisering af en 

biomedicinsk narrativ om kroppen tilbyder afhandlingen dermed en vigtig 

nuancering af den tykke krops betydning for forståelsen af kropslig 

tilblivelse, sundhed, afvigelse og lykke. Mine analyser viser således, at 

den tykke krops tilblivelse og tilstedeværelse i nyere dansk populærkultur i 

lige så høj grad er et produkt af affektive og narrative forestillinger om, 

hvordan sundhed og lykke kropsliggøres og fortælles ’korrekt’. Gennem 

en begrebsliggørelse af narrativer som en normproducerende 

subjektiveringsproces bidrager afhandlingen således med et nyt og vigtigt 

kulturanalytisk indblik i de betydningsskabelser, som bliver til på baggrund 

af populærkulturelle fortællinger og forestillinger om tykhed, sundhed og 

’det gode liv’.  
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Moderne medicin er fast forankret i overbevisningen om, at sundhed er en form 
for givet udgangspunkt: en normativ tilstand, som kan genoprettes ved at besejre 
sygdom, der forstås som en abnormitet. (Shildrick 17, min oversættelse).

Denne artikel undersøger, hvordan et computerspils forsøg på at oplyse 
unge om sundhedsrisici bliver til et disciplinerende værktøj i form af en 
affektiv fortælling om døden, der på den ene side skaber ’korrekte’, ’sunde’ 
og ’levedygtige’ subjektpositioner, mens andre forståelser af, hvad sundhed 
er, på den anden side dømmes ude.

I 2008 udgav Hjerteforeningen,1 i samarbejde med Danmarks Pæ-
dagogiske Universitetsskole og Copenhagen Business School, rapporten 
Unge Hjerter. Rapporten er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinter-
views med 8. klasses elever fra udvalgte skoler i Danmark og beskriver 
elevernes viden og kompetencer i forbindelse med sundhed generelt og 

 1  Hjerteforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation med 136.500 
medlemmer. Foruden at varetage hjertekar-patienters interesser over for beslut-
ningstagere og sundhedsvæsen yder foreningen hvert år økonomisk støtte til 
danske forskning på hjertekar-området. Læs mere her: www.hjerteforeningen.dk
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hjertekarsygdomme i særdeleshed. I 2010 udgav Hjerteforeningen så un-
dervisningsmaterialet af samme navn baseret på rapportens resultater. 
Undervisningsmaterialet er tiltænkt børn og unge på 7.-9. klassetrin og 
omfatter bl.a. computerspillet Life Calculator, men også eksempelvis to 
korte dokumentarfilm om rygning og fedme. I forordet til rapporten slås 
det fast, at formålet med at skabe indblik i unges opfattelser af sundhed 
er at skabe ”[…] et bedre fundament for at tilrettelægge sundhedsfrem-
mende og forebyggende indsatser” (Unge hjerter 5). Med sit tydelige og 
primære formål at oplyse om forebyggelse og risikohåndtering kan spillet 
Life Calculator betegnes som et sundhedspolitisk tiltag forankret i en bio-
medicinsk sundhedsforståelse, der lidt forenklet definerer sundhed som 
fraværet af sygdom (Land og Pedersen 51). Faren ved denne forholdsvis snæv-
re sundhedsforståelse er, at begrebet sundhed let bliver til en både stabil 
og målbar størrelse, der underbygger en neoliberal tro på, at den enkelte 
ved hjælp af mere og ’bedre’ viden vil være i stand til at afværge sygdom og 
lidelse, hvis ellers viljen er stor nok (Land og Pedersen; Rose). Ved hjælp af 
Foucaults biopolitiske begrebsapparat ønsker jeg at problematisere denne 
sundhedsforståelse og spørge, hvilke kroppe som (u)muliggøres gennem 
spillets fortælling om særligt sundhed. Inspireret af affektteoretiker Sara 
Ahmed og hendes teoretisering af følelser som performative og ’klistrende’, 
men også af hendes tanker omkring, hvilke kroppe, der overhovedet tæller 
som ’sorgbare’ og værdifulde, er jeg ligeledes optaget af, hvordan spillets 
sundhedslogikker og forhandlinger af liv og død kommer i stand. 

Skønt det kunne være interessant at undersøge målgruppens reflek-
sioner og reaktioner på spillet, samt den eventuelle påvirkning spillet har 
på brugeren, er dette ikke målet med artiklen. Jeg sigter i stedet på at skrive 
fortællinger og forestillinger om den ’usunde’ krop frem i et kulturanalytisk 
perspektiv med særligt fokus på, hvordan sundhedsfremmende fortæl-
linger kan siges at (re)producere forestillinger om kropslig normativitet. 

biomagtens politik

Foucault sporer samfundets transformation fra det feudale til det kapitali-
stiske og moderne ved hjælp af sit begreb biomagt (2009, 2011). Biomagtens 
fineste opgave blev (og er) at kultivere og organisere subjektets liv ned i 



 177   

camilla bruun eriksen
der er en særlig plads i helvede for dovne børn

65

mindste detalje – ved at disciplinere kroppen og regulere befolkningen – i et 
forsøg på at skabe sunde, raske, levedygtige og ikke mindst føjelige kroppe 
(Foucault, Seksualitetens historie 149-150). Logikken, der ligger implicit i 
biomagten, er, at disciplineringen af den enkelte krop tjener samfundets 
samlede ’legeme’ og sundhed: 

En sådan form for magt [biomagten] må forsøge at kvalificere, måle, vurdere, 
hierarkisere, snarere end at vække opsigt med sin morderiskhed; den søger ikke 
at trække en skillelinje mellem de lydige undersåtter og suveræne fjender, den 
fremkalder inddelinger, hvis midtpunkt er normen. (Ibid. 149).

Dette anderledes greb om livet og den kolossale mængde ny viden om 
kroppen, som især lægevidenskaben genererede, tjente til etableringen af 
moderne normer og rammer for kropslighed. Normer der samtidig betød, 
at en lang række af ’afvigende’ kroppe såsom de syge, de fattige, de krimi-
nelle, de åndssvage og de handicappede (og senere de tykke) blev underlagt 
heftig kontrol og undersøgelser. Formålet var at ’kurere’ kroppen for de 
fejl og mangler, den måtte have sammenlignet med den ikke-mærkede 
krop, som nu udgjorde normens absolutte midtpunkt. At tro at kun den 
’afvigende’ krop blev og er underlagt kontrol er imidlertid en fejl. Biomagt 
må helt omvendt forstås som en overordnet forståelsesramme, inden for 
hvilken subjektet ved at inkorporere sig heri kan blive genkendelig som et 
subjekt og i dette tilfælde: som et sundt, ansvarsfuldt og samfundsnyttigt 
et af slagsen. Når der derfor lægges op til, at borgeren i højere grad end 
tidligere bør tage ansvar for egen sundhed, er det derfor ikke (nødvendig-
vis) en bevægelse væk fra biomagtens greb om livet. Snarere vidner dette 
element af selvovervågning om, at liv er gennemsyret af den selvdiscipline-
ring, som biomagten sigter på at regulere subjektet gennem. Biomagtens 
implementering på samtlige af livets niveauer har derfor også betydet, at 
sundhed i langt højere grad end tidligere forstås som noget dybt person-
ligt forbundet med individuelle valg og private valg (Rose; Lupton; From; 
Minkler). Interessen for den historiske udvikling, som lægevidenskaben 
har undergået, er drivkraften bag den kritiske sundhedsforsker Deborah 
Luptons forsøg på at spore de ændrede forestillinger om folkesundhed, 
som biopolitikken har medført: 
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Siden begyndelsen af det enogtyvende århundrede har folkesundheden været 
stærkt optaget af at kontrollere kroppe, men har bevæget sig bort fra det at be-
grænse smitsomme sygdomme til at formane folk om at tage ansvar for oprethol-
delsen af den personlige kropslige sundhed. Moderne folkesundhed rettet mod 
”sundhedsfremme” indsnævrer sit fokus på individet ved at knytte de såkaldte 
livsstilssygdomme med individuel adfærd. (Lupton 35, min oversættelse).

Sociolog Nikolas Rose ser også en ændring i den måde, hvorpå sundheds-
politik historisk set ellers har handlet ”[…]om fødselsrater, og dødsrater, 
om sygdomme og epidemier, om kontrol med vand, kloakering, fødevarer, 
gravpladser og om livskraften hos dem, der blev stuvet sammen i byer og 
storbyer” (Rose 27). Ligesom Lupton henter Rose sine værktøjer i Foucaults 
begrebsapparat og kalder den ’biologiske borgers’ nutidige forsøg på at 
kontrollere, administrere, forvalte og modulere sine livsevner ned i detaljen 
for en politik om livet selv (Ibid. 28). Ditte-Marie From forklarer på samme 
vis i sin afhandling Sunde overvægtige børn, hvordan en lignende borger i de 
teoretiske perspektiver omkring biopædagogik optræder i form af 

[…] den dydige bio-borger, der henviser til opkomsten af en helt ny menneskeart: 
Borgeren, der udviser et ansvar for egen og dermed det fælles samfunds sundhed 
ved at vise, at han eller hun er i stand til at træffe de rigtige sundhedsvalg (24).

Tilsammen danner Luptons, Roses og Froms Foucault-inspirerede analyser 
billedet af en moderne, selvovervågende, individualiseret og dydig bio-bor-
ger. I et sådan perspektiv bliver computerspillet Life Calculator et biopolitisk 
disciplineringsredskab, der gennem oplysning om sundhed, sygdom og 
risici har til formål at motivere den unge til at udvise ansvarlighed ved 
frivilligt og aktivt at tage vare på sin krop. Spillets konstruktion i form af 
valg og fravalg giver spilleren mulighed for at positionere sig som et ansvar-
ligt subjekt, der er i stand til at disciplinere sin krop ’korrekt’ ved at vælge 
’rigtigt’ og efter Hjerteforeningens anvisninger. Da kroppe imidlertid er 
bundet af sociale koder, aflæses kroppen ofte som et fysisk vidnesbyrd, der 
sladrer om subjektets sundhedstilstand og dennes evne til at disciplinere 
sig selv korrekt (Murray 78). Kroppe, som fejler i forsøget på at leve op til 
forestillingen om idealkroppen, der i en vestlig kapitalistisk kontekst reelt 
har betydet en maskulin, slank, potent, stærk, omstillingsparat, hårdfør, 
fleksibel, fri-for-handicap-og-altid-rask-krop (McRuer; Thomson), peges 
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derfor let ud som afvigende og risikerer at blive det, man kan kalde for 
sundhedsmæssigt diskvalificeret. En sådan diskvalificering på baggrund af 
en kropslig afkodning, hævder fat-teoretiker Kathleen Lebesco, har længe 
haft store og negative konsekvenser for særligt den tykke krop, idet den 
som regel afføder automat-reaktionen: Fedt er usundt (Lebesco). Dette er i 
bedste fald en sandhed med modifikationer og i værste fald en velkonstru-
eret løgn, der ikke desto mindre betyder, at den tykke krop ofte anvendes 
som ultimativt visuelt symbol på en grænseoverskridende, afvigende, syg, 
amoralsk og u-disciplinerbar krop ude af stand til at tage vare på sig selv. 
LeBescos (og mange andre fat-teoretikeres) påstand om, at der ikke findes 
videnskabeligt bevis for at sige, at det at være tyk betyder, at man ikke også 
samtidig kan være sund, bakkes desuden op af en lang række forskere fra 
ganske mange forskellige videnskabelige discipliner – inklusive biomedi-
cinske og folkesundhedsvidenskabelige vel at mærke.2 

affekt

Affektteoretiker Sara Ahmed anser det ikke for muligt på forhånd at adskil-
le det sproglige fra det før-sproglige eller det fikserede fra det universelle 
– af den grund skelner hun heller ikke mellem prædiskursive affekter og 
sprogliggjorte følelser (Ahmed, The Promise of Happiness 230). Ahmeds 
forsøg på at dekonstruere dikotomien biologi/kultur er derfor heller ikke 
svære at spore i hendes analyser. Med begreber og inspiration hentet i per-
formativitetsteori, psykoanalysen og marxistisk økonomisk teori foreslår 
Ahmed at behandle følelser som performative og relationelle størrelser, 
som cirkulerer mellem subjekter og som gennem denne cirkulation akku-
muleres og skaber merværdi. Affekt findes med andre ord ikke inde i det 

 2 Se f.eks. Jan Wright, Michael Gard & Paul F. Campos: The Obesity Epidemic: Science, 
Morality and Ideology (2005), Julie Guthman: Weighing in: obesity, food justice and 
the limits of capitalism (2011), Linda Bacon: Health at Every Size: The Surprising Truth 
About Your Weight (2010), Eric J. Oliver:  Fat Politics. The Real Story behind America’s 
Obesity Epidemic (2006) og i en dansk kontekst se f.eks. Birgit Petersson: “Fedme, 
slankekure og spiseforstyrrelser” i: Ugeskrift for læger, nr. 159; 46 (1997) og Marian-
ne Raakilde Jespersen & Verner Møller: ”Det sygeliggjorte fedt” i antologien: Det 
diagnosticerede liv – sygdom uden grænser (2012).
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enkelte subjekt, men produceres som en effekt af denne cirkulation mellem 
subjekter. Ahmeds analyser går derfor i retning af, hvad følelser producerer 
og hvordan, samt hvilke interesserer en sådan produktion tjener, idet hun 
er langt mere nysgerrig på, hvad følelser igangsætter og performativt gør, 
end hvad følelser præcist er. 

Et eksempel herpå er Ahmeds fænomenologiske analyse (og kritik) af 
lykke, der ellers ofte beskrives som en meget privat og iboende følelse, men 
som i stedet, ifølge Ahmed, bør forstås som et normativt orienteringspunkt, 
der guider og skubber subjekter i en bestemt og ensartet retning (Ahmed, 
The Promise of Happiness). Lykke kan desuden klistre bestemte kroppe sam-
men på specifikke måder og skabe forbindelse til bestemte objekter, der 
igennem denne glæde-tilskrivelse kommer til at repræsentere lykke. Det 
gode job, ægteskabet og kernefamilien er eksempler på sådanne lykkeobjek-
ter, der indeholder løftet om lykke og fører os i bestemte retninger i livet.

Det er imidlertid ikke blot lykke, der har evnen til at klistre kroppe 
sammen i et affektivt fælleskab – også frygt, skyld og skam fungerer som 
effektivt klister, der får nogle kroppe og objekter til at flyde sammen, mens 
affektive grænser drages mellem andre på baggrund af denne differentie-
ring. Med udgangspunkt i figuren ’terroristen’ viser Ahmed, hvordan frygt, 
gennem associationer og sammenkædninger af det, som potentielt kunne 
være farligt, kan forstås som en metonymisk sidelæns bevægelse, der kan 
glide på tværs af subjekter og objekter og forvandle dem til frygtsomme 
tegn: “Frygt klistrer sig til de kroppe, […] der ‘kunne være’ terrorister […], 
til de kroppe, der læses som forbundne med terrorisme: Islam, araber, asiat, 
Østen osv.” (Ahmed, The Cultural Politics of Emotion 79, min oversættelse). 
Frygten kan imidlertid også bevæge sig bagud ved at trække på objekter, 
tegn eller kroppe, der historisk set har været forbundet med det frygtede. 
Forestillingen om den sunde, viljestærke, slanke og raske krop kan uden 
tvivl læses som et udmærket og oplagt eksempel på et lykkeobjekt, som 
langt de fleste orienterer sig mod. Omvendt vil jeg gerne foreslå en læsning 
af den tykke og ’usunde’ krop som en form for u-lykkeobjekt, der gennem 
en farlig og frygtsom fortælling om sygdom og død er med til at skabe og 
forme kropslig materialitet – en tolkningsmulighed jeg vil vende tilbage til. 
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unge

I den føromtalte rapport Unge Hjerter, hvis resultater spillet Life Calculator 
er baseret på, synes problemets form tydeligt at relatere sig til den mængde 
af viden om hjertekarsygdomme, som de unge har, og mere specifikt: deres 
manglende ønske om mere viden:

Unge lever her og nu. De har svært ved at forestille sig, hvor galt det kan gå̊, hvis 
ikke de tager risikofaktorerne alvorligt. De forholder sig ikke direkte til, at de kan 
påvirke de determinanter, der har betydning for hjertekarsygdomme. De unge, 
der har haft hjertekarsygdomme tæt inde på livet via sygdomstilfælde i den nær-
meste familie, ved selvfølgelig en del om hjertekarsygdomme, men selv mange af 
disse unge udtaler, at de dybest set ikke mener, at det er relevant viden for unge 
mennesker. Hjertekarsygdomme hører til langt ude i fremtiden, hvilket betyder, 
at viden og også̊ erfaringen med sygdom i den nærmeste familie nedprioriteres. 
Flere unge ønsker dog, at viden om hjertekarsygdomme og risikofaktorer gøres 
relevant og interessant for dem. (Unge hjerter 42).

Hjerteforeningens forundersøgelse finder altså, at unge mennesker ikke 
bekymrer sig om fremtiden, hvorfor de heller ikke anser hjertekarsygdom-
me for at være et emne, der berører dem. Foruden de unges manglende 
ønske om at vide mere om hjertekarsygdomme, pegede forundersøgelsen 
desuden på, at de unge er ”[…] trætte af at meget undervisning om sundhed 
er negativt ladet og ofte moraliserende” (Ibid. 41), ligesom de er trætte af 
måden, hvorpå især risiko, sygdomme og forholdsregler bliver formidlet 
(Ibid. 44). Hjerteforeningen konkluderer derfor, at det er nødvendigt at 
forbedre tilgangen til de unge ved at skabe mere vedkommende under-
visningsmateriale, og det til trods for at forundersøgelsen samtidig slog 
fast, at:

[d]et er et generelt træk, at de unge er relativt sikre på deres vidensniveau. De 
stoler på, at de ved tilstrækkeligt og føler sig ydermere meget selvsikre i forhold 
til, at de helt sikkert ville være i stand til at finde yderligere information, hvis det 
skulle blive nødvendigt (Ibid. 38). 

At de unge faktisk føler sig godt klædt på, hvad angår deres viden om sund-
hed, afvises altså, og i stedet etableres en ganske anden fortælling om den 
unge. Fortællingen kæder den ’manglende’ interesse for fremtiden sam-
men med den ’manglende’ viden om risikofaktorer: De unge kender kort 
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sagt ikke til konsekvenserne af inaktivitet, fordi de ikke gider at engagere 
sig i sundhedsfremme, idet de ”[…] dybest set ikke finder det relevant” 
(Ibid. 42), ligesom de ikke forstår værdien af mere viden herom (Ibid.). 
Konsekvensen af denne populære fortælling om ungdommelig dovenskab 
bliver, at en ung, som ikke er interesseret i Hjerteforeningens oplysninger 
om sundhed, diskursivt udgrænses som en doven ung, der ikke gider tage 
ansvar for sit helbred og sin krop. Hjerteforeningens forsøg på at skabe 
mere vedkommende undervisningsmateriale er da også tydeligt præget af 
forestillingen om den dovne unge: I spillets første møde med Life Calculators 
to værter, Christian og Jenny, spørger Christian: ”Har du nogensinde tænkt 
på, hvor længe du kommer til at leve, altså, hvor gammel du bliver? Næh, 
vel? For hvem tænker på det. Der er jo længe til, og who cares?” (Ibid. 2).3 
Spillets brug af unge værter og afslappede sprog vidner om Hjerteforenin-
gens forsøg på at imødekomme ønsket om en ny og anderledes form for 
sundhedsfremmende undervisning. Den unge værts spørgsmål trækker 
samtidig på en anden populær kulturel forestilling om, at unge hverken 
frygter døden eller sågar nogensinde tænker over den. Den unge er altså 
ikke bange for døden, og det er også okay, lover værten og forbliver dermed 
helt i tråd med Hjerteforeningens formål om at ”(…) motivere eleverne til 
at fremme egen sundhed, få viden om hjertekarsygdomme og blive mere 
bevidste om de risici en usund livsstil indebærer” (T.L. 1). Hjerteforeningen 
lover endvidere, at indholdet af undervisningsmaterialet vil være alsidigt 
og brugbart i mange sammenhænge, at der ikke vil forekomme moralske 
opsange i form af hverken ”løftede pegefingre” eller ”sure miner”, og at det 
primære formål med undervisningsmaterialet er på en ”anderledes og sjov 
måde” at finde ud, hvad sundhed er for en størrelse (T.E. 1). Sundhed frem-
stilles med andre ord som et rummeligt begreb, der er åben for forhandling 
– en fremstilling, der også i princippet understøttes af det valgte medie til 
formålet: et computerspil, der efter hvert scenarie tilbyder spilleren tre 
valgmuligheder og dermed lægger op til, at sundhed ikke er en entydig 

 3 Alle citater og uddrag vedrørende spillet Life Calculator er hentet i Hjerteforenin-
gens eget manuskript og forkortes herefter med L.C. Forkortelserne T.L. og T.E. 
står for henholdsvis ”Til læreren” og ”Til eleven” og henviser til de to foldere, der 
beskriver spillets formål og indhold for lærer og elev. 
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praksis, men kan gribes an på forskellig vis. Når Hjerteforeningen lægger 
op til, at sundhed bør forstås som et åbent begreb, er de samtidig helt på 
linje med WHO’s mangeårige budskab om, at sundhed bør forstås som mere 
end blot fraværet af sygdom. Mens den snævre sundhedsforståelse altså har 
sit primære fokus på forebyggelse, lægger den brede sundhedsforståelse 
vægt på nødvendigheden af at fremme borgerens sundhedsressourcer på 
en lang række områder, der ikke direkte relaterer sig til sygdom (WHO 
1986). Hjerteforeningen har dermed et ønske om at indskrive sig i den 
brede sundhedsforståelse, men det er, som vi skal se, besværligt at gøre i 
praksis, fordi foreningen har sine stærke rødder i den snævre biomedicin-
ske forståelse af sundhed. 

sundhed

Spillets vært Christian definerer aldrig begrebet sundhed for spilleren i 
detaljer, men slår i stedet fast, at ”[…] der inde i os alle sammen [er] en lille 
Engel, som egentlig godt ved, hvad der er rigtigt, og som giver os dårlig 
samvittighed, når vi alligevel gør det forkerte”(L.C. 2). Med et snuptag 
bliver sundhed dermed gjort til en universel størrelse gemt dybt i os alle, 
men også til et spørgsmål om moral, idet Jenny tilføjer: ”Men der findes 
også en lille Djævel inde i os, som er ligeglad med det hele, og som bare 
vil have det fedt” (Ibid.). Sat på spidsen bliver det at have det fedt nu til 
satans værk, og det ikke at foretage sig ’sunde’ og ’rigtige’ valg et tegn på 
ligegyldighed og ansvarsløshed. Således opstår sundhed som et simpelt 
samvittighedsspørgsmål, den enkelte selv må tage stilling til (men som 
alle allerede kender det korrekte svar på), og en eventuel ’usundhed’ bliver 
dermed til et selvforskyldt og bevidst (forkert) valg. Spillet gør desuden 
brug af to figurer i form af en djævel og en engel. De to leder let tanker-
ne i retning af en kristent konnoteret krop kendetegnet ved i sit indre at 
gemme på synd, skyld og et farligt begær, hvorfor kroppen historisk set 
har kaldt på konstant overvågning og kontrol (se f.eks. Bordo; Foucault, 
Biopolitikkens fødsel; Lebesco). I spillet Life Calculator er det imidlertid ikke 
en hvilken som helst krop, men specifikt en usund krop, der gennem sin 
forbindelse til uansvarlighed, dårlig moral og Djævlen selv bliver udpeget 
som problematisk og syndig: 
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Christian: ”Er du én af dem, der synes, at idræt i skolen eller at gå til sport eller 
fitness i fritiden er vildt kedeligt? Og bliver du forpustet bare ved tanken om at 
cykle til skole eller spille lidt fodbold med de andre i frikvarteret? Så er du én af 
dem, der risikerer at blive ramt af sygdomme lidt senere i livet.”

Jenny: ”Du ved sikkert godt, at dét, at man ikke rigtig bruger sin krop til noget, i sig 
selv gør én træt. Bevæger du dig ikke, bliver du endnu mere doven, og din kondi 
dropper ned under spærregrænsen.” 

Christian: ”Når du ingen kondi har, så får du sværere ved at koncentrere dig og 
lære noget. Du sover også dårligere, du spiser mere usundt, og du risikerer at blive 
en omvandrende tudefrans, der går rundt og er depri eller brokker sig hele tiden. 
Kort sagt, du kommer ind i en ond cirkel ved ikke at motionere.” (L.C. 7). 

Konsekvenserne ved ikke at dyrke motion gøres i dialogen mellem de to 
værter ovenfor tydelige og konkrete: Uden den rette mængde motion risi-
kerer den unge at blive syg senere i livet, men mere sikkert er det, at den 
unge vil opleve en række følgevirkninger, der på selvfølgelig vis tilskrives 
dårlig kondition som direkte (og eneste) årsag. Forestillingen om at sund-
hed i høj grad er et individuelt og personligt ansvar, betyder samtidig, at 
ansvaret for at afværge sygdomme, koncentrationsbesvær, dårlig natte-
søvn og depression, som det var tilfældet i dialogen ovenfor, uden større 
besvær kan placeres hos den enkelte. Life Calculators tilgang til sundhed 
placerer imidlertid ikke blot ansvaret hos den enkelte, men hjælper også 
til at underbygge forestillingen om, at kroppen er en formbar størrelse, der 
kan modelleres og påvirkes efter lyst – selv social arv og konventionelle 
kønsroller fremstilles som mønstre, der uden videre kan brydes, når bare 
viljen er stærk nok: 

Engel [om at dyrke motion]: ”Djævlen har desværre også sørget for, at du tit bliver 
ligesom dine forældre. Og det er jo ret skidt, for der er altså mange forældre, der 
ikke dyrker andet motion til daglig, end at skifte gear i bilen. Men der er jo heldigvis 
ingen der siger, at du skal være ligesom dine forældre. Drenge er generelt mere 
aktive end piger, sådan er det bare. De spiller mere fodbold og har flere fysiske 
hobbies eller jobs. Og sådan fortsætter det, når man bliver voksen. Med mindre 
du gør noget ved det, selvfølgelig.” (Ibid. 9).

Gennem spillets fortællinger om kroppen og dens formåen etableres et både 
kropsligt og sundhedsmæssigt ideal, der omvendt stiller de kroppe, som 
måtte fejle i forsøget på at leve op til dette ideal, en nedslående fremtid i sigte: 
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Djævel [om spillerens valg af pizza fremfor rugbrødsmadder]: ”Tillykke, du har 
valgt det fedeste [Det begynder at regne med hvinende grise. Djævel stikker til 
dem med sin trefork]. Kooom så da… Kooom til farmand, alle I små tykke grisse-
basser. Jeg elsker dem med lidt blæver på lårene, de er så nuttede. Og de dufter 
bare så dejligt, når man steger dem i deres eget fedt, mmm… Nå ja, så giver dårlig 
kost måske lidt sygdomme, når du bliver voksen. Men altså, hey. Tag det nu roligt. 
Det er jo først som voksen. Hvis du overhovedet bliver voksen. Det kan jo være du 
kradser af tidligt, og så kan du jo lige så godt æde noget mere nu. Pizza, burgere, 
lasagne, slik, mmm…” (Ibid. 4). 

Det er muligt, at de tykke grise er ment som et eksempel på den form for 
’usund’ kost, som kan tage livet af spilleren, men det er nærliggende at pege 
på, at de hvinende grise på grund af deres plads netop her i fortællingen 
skal fungere som et billede på den ’usunde’ krop, der dog ikke længere 
potentielt set er en hvilken som helst krop, men tværtimod har fået konkret 
fysisk form – den er blevet til en stor fed gris. Den visuelle fremstilling af de 
fede og skrigende grisekroppe med blæver på lårene, der dufter godt, når 
man steger dem i deres eget fedt, betyder at den fede (grise)krop smelter 
sammen med forestillingen om den ’usunde’ og dovne krop, som allere-
de er etableret i spillet. En sammensmeltning, der ikke alene reducerer 
den ’usunde’ og tykke krop til noget ikke-menneskeligt på kanten af det 
abjekte, men faktisk helt eliminerer den med løftet om en grum skæbne: 
”Hold stilen. Så ses vi snart, nede i Helvede.” (Djævel, ibid. 5). Og netop den 
tykke krop bliver da også i kombination med den korte levetid gjort til den 
ultimative straf i spillet. Her er det Djævlen, som roser spilleren for ikke at 
ville tage med på en løbetur, når en ven inviterer: 

”Sådan der, godt valgt. (…) OK, så bliver du fed og grim og slap og syg og dør lidt 
tidligt. Og det kan da godt være, du engang kommer til at gå til fysioterapeut hver 
dag, for at træne den eneste muskel, du har tilbage i din krop. Og ja ja, det kan 
da også godt være, du ikke selv kan komme op ad trapperne til din lejlighed om 
nogle år, fordi knoglerne i dine ben er lige så bløde som vingummi. Men hey! Det 
er sgu da NU den skal fyres af. Og hvis prisen er lidt piller, og nogle år mindre at 
leve i, og lidt sygdom på falderebet, jamen så er det da dét værd. Til helvede med 
dét, mand!” (Ibid. 9).

Inden for spillets egen logik er forkerte, uovervejede og dermed ’usunde’ 
valg altså kausalt forbundet med det at være ”fed og grim”. Særligt det at 
blive fed fremstilles som særdeles u-ønskværdigt for piger, der risikerer 
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ikke at kunne leve op til feminine skønheds- og kropsidealer: ”Og man 
vil jo også gerne undgå at blive så fed, at man må gå i tøj, der ligner noget, 
der er lavet til en big mama.” (Jenny om faren ved ikke at spise sundt, ibid. 
5). Spillet tillægger kort sagt det at foretage sig ’usunde’ valg en række 
konsekvenser, som ikke direkte relaterer sig til sundhed, men i stedet her 
har at gøre med den fede krops fejlslagne forsøg på at leve op til normative 
krops- og skønhedsidealer, der hviler tungt på antagelsen om, at en tyk 
krop nødvendigvis er en usund krop og helt sikkert ikke en begærlig eller 
smuk krop (Wann).

Opsummerende kan det siges, at den kategoriske diskvalificering af 
de dagligdagspraksisser og forestillinger om sundhed, der falder uden for 
Hjerteforeningens snævre definition af, hvad sundhed er, og hvordan sund-
hed kropsligt bør se ud, kommer i vejen for spillerens mulighed for mere 
selvstændigt at definere, hvad sundhed er eller kan være. Muligheden for 
at forholde sig anderledes til begrebet sundhed, end Hjerteforeningen gør 
det, besværliggøres simpelthen, idet dette kræver, at spilleren i stedet for 
at spejle sig i den ’sunde’ krop omvendt må identificere sig med det eneste 
andet valg, spillet opstiller, nemlig den ’usunde’ krop – og det er uden tvivl 
svært, når denne har antaget form af en fed (død) gris. 

tegn og kroppe

Med tanke på Ahmeds forklaring af, hvordan frygtsomme tegn kan bevæge 
sig både sidelæns og baglæns og herigennem klistre bestemte tegn, objekter 
og subjekter sammen, bliver den fede gris til en yderligere interessant figur. 
Hvis vi antager, at det som frygtes i spillet, er konsekvenserne af en ’usund 
livsstil’, kan den fede (grise)krop læses som det eller den, der giver denne 
frygt en konkret fysisk krop. Frygten materialiserer sig med andre ord og 
tager form af en fed (grise)krop, der samtidig gennem en metonymisk og 
sidelæns bevægelse kædes sammen med og glider over og ind i spillets 
øvrige fortællinger om dovenskab, sygdom, viljeløshed og slutteligt: selv-
forskyldt død. Bevægelsen skaber dermed grænsedragninger mellem de 
kroppe og objekter, der på den ene side kan se sig fri af det frygtsomme 
tegn ’usundhed’ (slanke kroppe, rugbrødsmadder, idrætstimer, løbesko), 
mens andre kroppe og objekter udpeges som problematiske og dermed 
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frygtsomme (fede kroppe, chips, hvile, fjernsyn). Tegnet ’usundhed’ kan 
dermed anvendes til at fremkalde en følelse af frygt (for døden) hos spille-
ren – en frygt som akkumuleres yderligere, hver gang det lykkes spilleren at 
undvige tegnet (ved at vælge ’rigtigt’). Frygten for ’usundhed’ er med andre 
ord ikke fra starten til stede eller iboende i den fede døde gris, men opstår 
relationelt og i mødet med spilleren. I eksemplet nedenfor er spilleren gået 
med nogle klassekammerater ned i byen efter skole. På sin vej passerer han 
en lang række chips-spisende unge, og foran pizzeriaet skal han nu vælge 
mellem pizza eller rugbrødsmadder. I Hjerteforeningens manuskript er 
scenariet beskrevet således: 

P er i tvivl. Ser prisskilt med ”Tilbud: slice + lille cola 25 kr.”. P ser ind ad vinduet 
til pizzeriaet. Der sidder et overvægtigt og ”usundt” par og spiser. Manden har 
en stor tatovering, kvinden mader deres lille barn med pizza. P afkræves svar. En 
dreng siger: ”Hvad så, skal du med ind eller hvad?” (Ibid. 3). 

Pizzeriaet bliver her til et lokkende rum indeholdende overvægtige og ’usun-
de’ kroppe i færd med en farlig praksis: at spise pizza. Og mens mandens 
store tatovering ikke direkte relaterer sig til usundhed, er den alligevel 
nævnt og glider derfor ind i og bliver til en del af billedet på den ’usunde’ og 
dermed farlige krop. Når man spiller spillet, ser man imidlertid ikke kvinden 
made barnet, og mandens tatoveringer er heller ikke sådan lige at spotte. 
Ulykke-objektet i form af det ’usunde’ par i vinduet er dog bibeholdt og 
fungerer dermed som et letgenkendeligt og frygtsomt tegn, som spilleren 
forventes at vende sig væk fra. Hvis spilleren således på dette tidspunkt i 
spillet skulle være i tvivl om sit valg, fungerer de lokkende og chips-spisen-
de unge på vejen som farlige pejlemærker, der skubber spilleren i retning af 
pizzeriaet og de ’usunde’ og tykke kroppe i vinduet som en tydelig advarsel 
og et frygtsomt tegn, der atter guider spilleren i den ’rigtige’ retning: væk 
fra gruppepres og usundhed og hen imod den normative og ’sunde’ krop. 

Mens den ’usunde’ krop i spillet altså fungerer som et nodalpunkt for 
død, sygdom og Helvede, knyttes den ’sunde’ krop helt omvendt an til livet, 
blandt andet gennem spillets italesættelse af de fremtidige muligheder en 
sund krop gemmer på: ”[…] hvis du vil have et langt liv i en krop, der kan tåle 
at du fyrer den af, at du rejser eller arbejder med lige hvad du har lyst til, så 
er det nu, du skal gøre noget ved dine vaner” (Ibid. 2). Sammenkædningen 
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gør sundhed og usundhed til to let adskillelige størrelser, men også til et 
valg mellem liv og død. Selve muligheden for at vælge livet beror imidlertid 
på et ustabilt privilegium baseret på en konstant forhandling af, hvilke 
kroppe der overhovedet kan genkendes som levende – en genkendelse 
der afhænger af, at kroppen anerkendes som havende været levende i det 
hele taget (Ahmed, The Cultural Politics of Emotion 56). De der ikke kan gen-
kendes, forklarer Ahmed, risikerer at blive til som altid-allerede døde. Når 
den ’usunde’ krop konstant og konsekvent i spillet skaber en automatisk 
kædereaktion, der forbinder usundhed med overvægt, død og Helvede, gives 
der således ikke plads til, at den ’usunde’ krop kan anerkendes som en del 
af livet, og den ’usunde’ krops mulighed for at blive genkendt som levende 
i det hele taget besværliggøres. Her er det f.eks. Engel om konsekvenserne 
ved ikke at spise sundt nok:

”Usund kost giver overvægt, som Djævlen så placerer på din mave, på dine hofter 
og i dit ansigt. Usund kost er f.eks. at du spiser for lidt frugt og grønt, og drikker 
for meget cola eller saft. Og hvis du nu også begyndte at spise slik eller is eller 
chips flere gange om ugen, så skulle han nok sørge for, du snart kommer ned til 
ham. Til tvungen tyrolermusik og stank af sved 24 timer i døgnet, adr…” (L.C. 4). 

Mens spillet rummer rigelige eksempler som det ovenfor, hvori den ’usun-
de’ og tykke krop ikke blot dømmes til døden, men også tildeles en plads 
i Helvede, er det interessant, i hvor ringe grad den ’sunde’ krop omvendt 
sættes i forbindelse med døden. Fortællingen om den ’sunde’ krops skæbne 
og død glimrer simpelthen ved sit fravær i spillet og er derved yderligere 
med til at styrke den sunde krops forbindelse til livet. Samtidig er det inte-
ressant at notere sig, hvordan det alene at være ’overvægtig’ tilsyneladende 
er en synd, som er stor nok til at berettige spilleren en plads i Helvede. 

død

Ahmed foreslår desuden at spørgsmålet om, hvilke kroppe der kan aner-
kendes som tilhørende livet, og hvilke der bliver til som altid-allerede døde, 
er sammenhængende med vores forståelse af sorg. Ahmed interesserer 
sig imidlertid for queer liv, dvs. subjekter som på forskellig vis indgår og 
lever i ikke-heteronormative relationer og praksisser, og hendes analyser 
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relaterer sig derfor ikke (direkte) til hverken tykke eller ’usunde’ kroppe. 
Hendes normkritiske analyser af affektive strukturer, frem for konkrete 
identitetskategorier, betyder ikke desto mindre, at hendes begreber bliver 
anvendelige i mange andre sammenhænge – for eksempel i denne artikels 
overvejelse af, hvordan forestillingen om den ’usunde’ krop bliver til som 
et ulykke-objekt, der forsøger at guide og orientere spilleren i en bestemt 
retning (væk fra Helvede):

Queer liv må kunne anerkendes som liv for at kunne blive sørget over. På en måde 
er det derfor ikke, fordi queer liv eksisterer som ’usorgbare tab’, men fordi queer 
tab ikke kan regnes som en form for tab i det hele taget, idet queer liv ikke aner-
kendes som liv, ’der kan mistes’ (Ahmed, The Cultural Politics of Emotion 56, min 
oversættelse).

Risikoen for at blive til som altid-allerede død opstår i det øjeblik, en krop eller 
et liv ikke kan genkendes som kærlighedsværdig med positive investerings-
muligheder eller mere simpelt: For at noget kan forstås som værdifuldt og 
dermed sørgeligt at miste, må det have været elsket til at begynde med. Med 
denne pointe trækker Ahmed på Butler, der af flere omgange har forholdt sig 
til sorg og forestillingen om det tabte livs konstruktion og retfærdiggørelse 
(2004, 2010). I introduktionen til Frames of War beskriver Butler, hvordan:

[…] bestemte liv ikke kan opfattes som skadede eller tabte, hvis de ikke først opfat-
tes som levende. Hvis visse liv ikke gælder som liv, eller fra starten ikke er tænkelige 
som liv inden for bestemte epistemologiske rammer, så leves eller tabes disse liv 
aldrig i den fulde betydning (1, min oversættelse).

Bestemte kroppe og til tider hele befolkningsgrupper risikerer ifølge Butler 
at blive udgrænset som undværlige og uværdige, når de gennem denne ud-
grænsning rammesættes som liv, der er ligegyldige og derfor altid-allerede 
tabte. Liv, der ikke lever op til normative forestillinger om, hvad et ‘rigtig’ 
liv er og indebærer, vil dermed ikke blive sørget over i døden, idet døden 
konstrueres som nødvendig og uundgåelig i forsøget på at beskytte livet 
for de subjekter, der omvendt kan genkendes som levende (Ibid. 30-31). 

I Life Calculator er løftet om en lykkelig fremtid indlejret i fortællin-
gen om den sunde krop på en måde, der gør de to uadskillelige. Lykken er 
med andre ord baseret på og betinget af det at have en krop fri af sygdom 
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og særligt det frygtsomme tegn ’fedme’. Forbindelsen til det frie valg, det 
gode liv og til Engel gør derudover den ’sunde’ krop letgenkendelig som 
både levende og som tilhørende livet mere grundlæggende. Fortællinger 
der knytter den ’sunde’ krop sammen med død og sygdom er derfor tæt 
på umulige at finde i spillet. I stedet stilles den ’sunde’ krop en lykkelig 
alderdom i sigte ovenpå et indholdsrigt og langt liv fri for sygdom, ligesom 
den generelt i spillet belønnes for sine valg med succes, glæde og lykke: 

Engel: ”Hvis du dyrker motion, så får du det bedre psykisk, du får det bedre socialt, 
og du får faktisk også nemmere ved at lære noget, i skolen f.eks. Derfor er det ikke 
helt forkert at sige, at motion gør dig klogere, mere populær blandt venner, og 
giver større selvværd” (L.C. 9). 

Fremstillingen af den ’usunde’ krop i form af en tyk, sygdomsbefængt og 
uansvarlig (grise)krop på vej mod Helvede lægger omvendt ikke op til, at 
den bør opfattes som en krop med krav på sorg, hvorfor spilleren heller ikke 
opfordres til at føle sympati med den, men til at forstå den som en krop der 
får, hvad den naturligt har fortjent. Med spillets forankring i en biomedi-
cinsk forståelse af sundhed bliver rationalet, at den ’usunde’ krop selv er 
ansvarlig for sin egen usundhed og sin position som, hvis ikke altid-allerede 
død så i hvert fald altid-allerede syg og med et ben plantet solidt i graven:

Engel: ”Det værste er næsten, at rygerne ikke bare skal dø af at ryge, men de er tit 
også syge de sidste 10 år før de dør. De har svært ved at få vejret, de hoster konstant, 
de kommer på hospitalet, deres lunger holder op med at fungere, de kan ingenting. 
Et rygerliv er et kort og dårligt liv, sådan er det bare.” (Ibid. 13). 

En sådan position selvfølgeliggør ikke blot den ’usunde’ krops død, men 
kræver den faktisk gennem spillets etablering af fortællingen om den ’usun-
de’ krop, der grundet sine syndige og amoralske valg naturligt hører til i 
Helvede blandt andre syndige kroppe, der enten ikke kan eller vil leve op 
til normative sundheds- og kropsidealer. 

afslutningsvis

At stå uden for det fælleskab af kroppe, der kan genkendes som levende, er 
ikke en ønskværdig position for nogen – og når skylden for denne position 
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samtidig rettes mod den ’usunde’ og dermed altid-allerede døde krop, ja 
så bliver den samtidig til selvforskyldt bærer af sin egen eksklusion og ud-
grænsning. Omvendt bliver den dydige bioborger gennem levendegørende 
handlinger, som det at gå til fitness, spise sundt og undlade at ryge, til en 
krop som er værd at investere kærlighed i. Frygten for ikke længere at kunne 
leve op til disse idealer lurer dog altid i baggrunden, og kroppen står altid 
klar til at sladre. Med denne artikel har jeg forsøgt at vise, hvordan frygten 
for ikke at kunne kropsliggøre sådanne sundhedsidealer kan forstås som 
et ganske effektivt biopolitisk redskab, der gennem frygten for at fejle (og 
blive ’usund’), ikke alene er med til at opretholde normative kropslige og 
sundhedsmæssige idealer, men også aktivt skaber dem gennem et affektivt 
narrativ om kroppen. Når sundhed fremstilles som et spørgsmål om moral 
og vilje, bliver det således den ’usunde’ krops eget ansvar at slippe af med 
tegnet ’usundhed’ (i dette tilfælde den tykke krop) og dermed undslippe 
døden, idet fortællingen om en lykkelig og levedygtig tyk krop fra starten 
er umuliggjort af det frygtsomme tegn ’usundhed’. 

Min læsning af Life Calculator viser altså, at spillet må forstås som et 
både affekt- og effektfuldt narrativ, der skaber tydelige skel mellem kroppe 
og på baggrund heraf bliver til et disciplinerende biopolitisk redskab – eller 
måske rettere: et godt eksempel på den dødspolitik, som biomagten også 
indebærer. 

På falderebet har jeg lyst til at rette blikket mod crip-teoretikeren 
Robert McRuer og hans pointe om, at kroppens kunnen og formåen al-
drig er ”fri”, men i virkeligheden en tvungen kunnen (8). At være en del 
af et neoliberalt og kapitalistisk samfund giver på den ene side subjektet 
ret til at sælge sin arbejdskraft til hvem hun vil, forklarer McRuer, men 
subjektets tilværelse er samtidig betinget af, at hun trods alt sælger den 
til nogen. I et neoliberalt samfund dækker det, der synes som et frit valg 
altså over det faktum, at man i realiteten er tvunget til at have en krop, der 
kan arbejde: ”Ligesom med tvungen heteroseksualitet fungerer tvungen 
able-bodiedness ved, med et tilsyneladende valg, at dække over et system, 
hvori der rent faktisk ikke er noget valg.” (Ibid., min oversættelse) Det er 
netop McRuers forsøg på at forstyrre denne idealisering af en altid rask, 
potent, omstillingsparat og fleksibel krop, der får mig til at tænke på Life 
Calculators konstruktion af samme. Den altid sunde, raske og levedygtige 
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krop fremstilles som et opnåeligt ideal tilgængeligt for alle, der er villige 
til at disciplinere deres krop efter Hjerteforeningens anvisninger. Samtidig 
lover Hjerteforeningen, at spillet ikke vil indeholde løftede pegefingre – 
underforstået er spilleren altså i sin gode ret til at fravælge den form for 
sundhed, som Hjerteforeningen opstiller som ønskværdig. Konsekvensen 
ved ikke at vælge ’rigtigt’ er dog reelt, at spilleren må afskrive sig eventu-
elle forhåbninger om at blive genkendt som levende, lykkelig og sund, og 
spillet kan dermed siges at forsøge at dække over det faktum, at sundhed 
ikke reelt er et frit valg, men i stedet en tvungen gøren.

Camilla Bruun Eriksen er ph.d.-stipendiat ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk 
Universitet (Odense). Artiklen er en del af en ph.d. afhandling om populærkulturelle 
fortællinger om den tykke krop.

hell holds a special place for lazy kids

This article takes a closer look at the educational computer game Life Cal-
culator (2010) and its attempts to inform young people about health risks 
and it argues that the game becomes a biopolitical and disciplinary tool. 
Drawing on the work of Foucault, the article claims that specific bodies are 
made (im)possible through the game’s strong narrative about Hell, death 
and health. The article will show how this narrative helps create ’healthy’ 
and ’liveable’ subject positions (for some) while understandings (of what 
health is or could be) that differ from the game’s view are stigmatized in 
the process. Inspired also by Sara Ahmed and her claim that emotions are 
cultural practices that hold affective power and organize our modes of life, 
this article is interested in the ways the ‘healthy’ body is understood as tied 
to life and therefore gets to count as life. The article concludes that health 
logics are organized and negotiated through a fearsome narrative about 
the ‘fat’ and ‘unhealthy’ body.

Keywords: affect, fat, health, death, biopolitics, computer games
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Det er ikke slut, før den fede dame taber sig
En form- og normkritik af tv-programmet Min krop til skræk og advarsel

It’s Not Over Until the Fat Lady Loses Weight

Camilla Bruun Eriksen
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SAMMENDRAG
Artiklen undersøger populære narrativer og visuelle repræsentationer af tykke kroppe,
som de kommer til udtryk i tv-programmet Min krop til skræk og advarsel (2014) med
det formål at vise, hvordan forestillinger om «tykhed» er indvævet i normative sundheds-
og skønhedsidealer og ideologier om lykke, heteroseksuelt begær og løftet om en bedre
fremtid. Med brug af affekt teori og kritisk disability-teori foreslår jeg narrativer som
performative, identitetsskabende og magtfulde konstruktioner – men også, at bestemte
narrativer om lykke og sundhed ikke nødvendigvis er tilgængelige for alle. Derudover
undersøger jeg, hvordan brugen af «bekendelsen» i foucauldiansk forstand hjælper til at
forme affektive narrativer om tyk subjektivitet og forbinde dem med sygdom, ensomhed og
ulykke, mens den tynde og slanke krop i samme bevægelse gøres til et indiskutabelt ideal.
Sluttelig peger jeg på vægttab som et tidsligt pejlemærke, der skubber og guider den tykke
krop såvel som fortællingen om den fremad og i retning af en «lykkelig fremtid».

Nøkkelord:
fat, queer læsning, feministisk glædesdræber, queer futurisme, krop, normativitet og
litteratur

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
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ABSTRACT
This article analyses popular narratives and visual representations of fat bodies found in the
Danish TV-show «Min krop til skræk og advarsel» (2014), in order to show how notions
of fatness intersect with normative health and beauty ideals and create imaginaries of hap-
piness, heterosexual desire and the promise of a better future. Using affect and disability
theory, I suggest that narratives are performative, identity-creating processes and power-
ful constructions – but also that narratives about health and happiness are not necessa-
rily available to all. Furthermore, I examine how the use of confessions (in a Foucauldian
sense) helps shape highly affective narratives about fat embodiment – making the fat body
a sight of sickness, loneliness and misfortune – while simultaneously creating the slim body
as a non-negotiable body ideal. Lastly, I suggest weight loss as a temporal beacon on the
horizon, guiding and pushing the fat body as well as the narrative about it forward in time
and in the direction of a «happy future».

Keywords:
fat, health, narrative, affect, freak show, gender, media, body norms, happiness

Den tykke krop er ikke alene blevet en stereotyp i populærkulturelle fortællinger1 om sam-
fundsmæssige bekymringspunkter (Garland-Thomson 1996, 1997; Wann 2009; Herndon
2014). Den er også, ifølge fatforsker Kathleen LeBesco, udsat for en dobbelt stigmatise-
ring, idet tykhed både anses for at være en fysisk deformitet og en personlig karakterbrist:
«Viewed as both unhealthy and unattractive, fat people are widely represented in
popular culture and in interpersonal interactions as revolting – they are agents of adhe-
rence and disgust» (2004:1). LeBescos påstand synes da heller ikke svær at spore i populær-
kulturelle medierepræsentationer af den tykke krop, der ofte kæder dens fysiske «mangel
på konformitet» sammen med særlige egenskaber og fortællinger om for eksempel doven-
skab, afmagt, uvidenhed, dårligt helbred, grådighed, kontroltab, viljeløshed og det slet og
ret at være grim og seksuelt utiltrækkende (Harjunen 2004; LeBesco 2004; Rothblum og
Solovay 2009;2 Boero 2009; Kyrölä 2014).

En særligt populær fortælling er imidlertid den, der kæder forestillinger om tykhed
og sundhed sammen. Et eksempel er de mange livsstilsprogrammer med et særligt fokus
på «fedme»,3 der siden årtusindeskiftet er dukket op oftere end nogensinde før på dansk
tv. Foruden de velkendte og populære tv-programmer, der baserer sig på, at deltagerne
skal tabe sig så meget muligt for deres «sundheds skyld» (for eksempel: Fede tider, Livet

1. Jeg skelner ikke i denne artikel mellem begreberne fortælling og narrativ, men anvender dem begge om «pro-
duktet» af en historiefortællende praksis.

2. Se specifikt «Part IV: Size-ism in Popular Culture and Litterature» for en række eksempler på den tykke krops
rolle og optræden i populærkulturelle sammenhænge.

3. Jeg undlader så vidt muligt at anvende fed/fedme (på engelsk obese/obisity) på grund af betegnelsens rødder
i en snæver lægefaglig og biomedicinsk forståelse af kropsvægt, som konnoterer sygdom og patologi. I stedet
anvender jeg så vidt muligt den mere neutrale betegnelse tyk/tykhed (på engelsk fat/fatness).

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
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er fedt, Meretes Mave, Comedy Kuren, De fede trin, Ekstremt fed,, Chris på vægten, BS og
Basserne, Farvel fedt, By på skrump, Generation XL – og i en norsk kontekst for eksempel:
The Biggest Loser Norge, Slankekrigen, Et lettere liv, Tjukkholmen), er der også dukket en
dansk subgenre op i form af tv-programmer, der mere implicit sigter på at give seeren
et intimt indblik i korpulent subjektivitet – blandt andet ved, helt konkret, at stille den
tykke krop til skue for seeren. Modsat de populære vægttabsprogrammer gøres der ikke
brug af konkurrenceelementer, og det handler derfor også i mindre grad om at instruere
deltagerne/seerne i, hvordan de konkret taber sig. I stedet beskrives, undersøges og disku-
teres de medvirkendes personlige forhold til for eksempel sundhed, aldring, mad, ansvar,
krop og skønhed. Som eksempel på denne type af tv-programmer kan nævnes: Piger på
krisestien (2014), Spørg mig om alt – Overvægtig (2015), Fedt, Fup og Flæskesteg (2011) og
Min krop til skræk og advarsel (2014). Denne artikel, der er en del af min ph.d.-afhandling
om danske populærkulturelle narrativer om den tykke krop, er et casestudie i sidstnævnte
program. Metodisk er programmet først og fremmest udvalgt, fordi det repræsentativt for
denne subgenre, men også, fordi det sammenstiller og kondenserer en række kropspolitiske
tematikker (ansvar, transformation, sundhed), som i et fat-teoretisk perspektiv er interes-
sante. Mere specifikt drejer det sig om programmets brug af en yderst populær vægttabs-
fortælling:

Whether rehearsed in a magazine or video confessional online, the story’s features and central

arguments remain the same: a miserable fat person engages in a weight loss effort and, if success-

ful, emerges thinner, stronger both mentally and physically, and therefore ready to enjoy social

advantages never previously experienced. (Brown 2014:64)

Mens vægttabsprogrammer i de senere år er blevet flittigt analyseret (Harris-Moore 2014;
Rich 2011; Raisborough 2016), er selve narrativen, der gennemstrømmer dem, i mindre
grad blevet udforsket (se dog for eksempel Hass 2016). Dette forsøger nærværende artikel
at ændre på ved at sætte eksplicit fokus på vægttabsnarrativen og den indlejrede forestilling
om, at den tykke krop altid har sundhedsmæssig gavn af at slanke sig – en forestilling, der
ofte får lov til at fremstå uimodsagt trods fatforskeres insisteren på, at en sådan fortælling
ikke alene kan, men også bør udfordres for at mindske den omfattende diskrimination og
stigmatisering, som følger med det at være en tyk krop (se for eksempel Crandall 1994; Fla-
nagan 1996; Solovay 2000; Puhl & Heuer 2009; Fikkan og Rothblum 2012). Artiklen ind-
skriver sig således i feltet omkring fatstudies «[which] seeks to expand the understanding of
fatness beyond the narrow confines of medicalization or pathology» (Cooper 2010:1020).
Ved i stedet at behandle den tykke krop som en relationel kategori influeret af for eksem-
pel historiske, politiske, socioøkonomiske, kulturelle strømninger repræsenterer fatstudies
en normkritisk tilgang til en traditionel og snæver biomedicinsk forståelse af «fedme», der
har sygeliggjort den tykke krop og legitimeret disciplineringen af og kontrollen med den
(Harjunen 2009; Cooper 2010; Bacon 2010). Hannele Harjunen peger i den sammenhæng
på, hvordan det er sygeliggørelsen af den tykke krop, der har skabt forestillingen om, at
tykhed er en unaturlig, helbredelig og derfor midlertidig kropslig tilstand – en forestilling,

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

108 CAMILLA BRUUN ERIKSEN



 198 
	

der muligvis også kan forklare, hvorfor ikkemedicinske perspektiver på den tykke krop
ofte er blevet overset eller vurderet ligegyldige: «Perhaps it was felt that there is no need to
examine social construction of obesity, obesity as a personal experience or the experience’s
social and political relevance, since within medical discourse no-one is permanently fat»
(Harjunen 2003:3). Med denne artikel ønsker jeg at problematisere narrativen om tykhed
ved at belyse, hvordan tv-programmets repræsentationer af tykhed – snarere end at være
informeret af en sundhedsmæssig bekymring for kroppen – bunder i et kollektivt løfte om
lykke forbeholdt de, der lykkes med at efterleve og kropsliggøre normative skønhedsidealer.
Mere specifikt spørger jeg til, hvilke tilblivelsesmuligheder vægttabsnarrativen i Min krop
til skræk og advarsel skaber for den tykke krop, og hvilken rolle affekt spiller i programmets
fortælling om kropslighed.

Jeg henter yderligere teoretisk inspiration og begreber (som løbende vil blive udfol-
det) i kritisk disability teori og i affektteori, som jeg mener kan hjælpe til at nuancere en
vidensmæssig gråzone, hvad angår en tyk krops tilblivelsesmuligheder inden for normative
forestillinger om lykke, livsduelighed og heteroseksuelt begær. Min analyse af vægttabsfor-
tællingen som en størrelse, der skubber og former menneskelig subjektivitet, bevæger sig
således på tværs af vidensfelter og indskriver sig i det, Nina Lykke kalder for en feministisk
postdisciplinær tradition (2008:24–26).

BEKENDELSEN – EN LÆSESTRATEGI

For snart 20 år siden hævdede handicapforsker Rosemarie Garland-Thomson i Extraordi-
nary Bodies. Figuring Physical Disability in American Culture and Literature (1997), at «[i]f
the male gaze makes the normative female a sexual spectacle, then the stare sculpts the
subject into a grotesque spectacle. The stare is the gaze intensified, framing her body as an
icon of deviance» (1997:26). I Staring. How We Look (2009) vendte hun tilbage til blikket
og de kulturelle og sociale betydninger, som den fysiske gestus at glo er gennemsyret af.
Skønt Garland-Thomson er tydeligt inspireret af Laura Mulveys begreb om the male gaze
fra 1975,4 afholder hun sig imidlertid fra at bygge direkte videre på denne begrebsliggø-
relse af blikket, idet hun hævder, at «[…] the gaze […] has been extensively defined as an
oppressive act of disciplinary looking that subordinates its victim» (2009:9). I stedet ønsker
hun at destabilisere en gængs forestilling om, at «[…] staring is rudeness, voyeurism, or
surveillance or that starers are perpetrators and starees victims. Instead, this vivisection
lays bare staring’s generative potential» (10). Garland-Thomson foreslår det at glo som en
intens visuel udveksling, der skaber mening og som en både essentiel, biologisk og krops-
lig reaktion på det for øjet ukendte såvel som en tillært, kulturel, performativ og social
gøren (9). For Garland-Thomson er blikket en meningsskabende, men også grænseover-
skridende relation, der gør noget (ved os), både når vi glor, og når vi bliver gloet på. En
konsekvens af blikket er eksempelvis etableringen af forestillingen om normalitet:

4. Jf. Mulvey, Laura 1988: «Visual Pleasure and Narrative Cinema». I: Penley, Constance (red.) Feminism and Film
Theory. New York: Routledge.
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In [an] economy of visual difference, […] bodies deemed inferior become spectacles of otherness

while the unmarked are sheltered in the neutral space of normalcy. Invested with meanings that

far outstrip their biological bases, figures such as the cripple, the quadroon, the queer, the out-

sider, the whore are taxonomical, ideological products marked by socially determined stigmata,

defined through representation, and excluded from social power and status. Thus, the cultural

other and the cultural self operate together as opposing twin figures that legitimate a system of

social, economic, and political empowerment justified by physiological differences. (1997:7)

Med henvisning til Foucault peger Garland-Thomson på, hvordan forsøg på at klassifi-
cere og inddele kroppe altid er en magtudøvelse, der medfører en normalisering af nogle
kroppe og en patologisering af andre: «In its complex social codification, power is veiled by
a rhetoric of neutrality that creates the illusion of meritocracy. Yet power’s visible nonpar-
ticularity is its marker in the subtle economy of display that signals status in
modernity» ( :40).

Som vi skal se i Min krop til skræk og advarsel, sker klassificering og inddeling imidler-
tid ikke blot visuelt. Her bliver Foucaults begrebsliggørelse af bekendelsen forstået som en
produktiv magtteknik, der med sit oprindelige udgangspunkt i skriftestolen har spredt sig
til et utal af afkroge og antaget lige så mange former, et væsentligt begreb for denne artikel
( 2011: 65–76). I Seksualitetens historie. Viljen til viden (2011) [1976] underkaster
Foucault seksualiteten et genealogisk studie, der dels viser, hvordan den er blevet gjort til
en altaf-gørende komponent i menneskets subjektiveringsproces, dels, hvordan
seksualiteten kan forstås som struktureret af vores videnssystem om den. Med
opfindelsen af seksualiteten og den samtidige installation i mennesket opstod samtidig
forestillingen om, at der i sek-sualiteten kunne findes svar på ikke blot dets psyke og fysik,
men også på selve «sandheden om subjektet» (Foucault 2011:77–79). Mennesket pålægges
derfor at bekende for herved at erkende sig selv ud fra en formodning om, at «[s]elv den
mest beskedne begivenhed inden-for det seksuelle adfærdsmønster – et uheld, eller en
afvigelse, et underskud eller en over-drivelse – [kan] have de mest forskelligartede
konsekvenser hele livet igennem» (ibid.:74). Frygten for, hvad kroppen og seksualiteten
gemmer på, de «[…] ubegrænsede farer, som lurer i kønnet» (ibid.) – samt viljen til at vide
sandheden om subjektet – retfærdiggør derfor også den massive undersøgelse, som det
underlægges, og «[…]den udpinende karakter af inkvisitionen, man underkaster
det» (ibid.). Foucault peger på tre vigtige forhold for bekendelsen: For det første det, at
bekendelsen skaber en intim forbindelse mellem den, der bekender sig, og den, der
lytter, og således «[…] tenderer henimod ikke bare at gælde det, subjektet gerne vil
skjule, men også det, som er skjult for subjektet selv og kun brud-stykkevis kan komme
frem i lyset, gennem et bekendelsesarbejde, hvori den udspørgende og den udspurgte fra
hver deres side deltager» (ibid.:76). For det andet, at bekendelsen kræver et publikum:
«[Bekendelsens] konstitution har to sider: til stede, men ufuldstæn-dig, uvidende om sig
selv hos den, der taler, kan den kun fuldstændiggøres hos den, der opfanger
den» (ibid.:75). Og for det tredje, at den intime relation mellem den lyttende og den
bekendende etablerer et magtforhold:

Den, der lytter, bliver ikke bare herre over tilgivelsen, dommer, der dømmer eller frifinder, han

bliver herre over sandheden. […] I forbindelse med bekendelsen er det ikke bare i hans magt at
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kræve den, […] han må også gennem den og ved dens tydning konstituere en sandheds diskurs.

(ibid.)

I Telling Sexual Stories. Power, Change, and Social Worlds (1995) understreger sociolog Ken
Plummer, at ingen historiefortælling er «fri»: Hvis narrativer overhovedet skal kunne for-
tælles, kræver det et (forestillet) publikum, der er villigt til at lytte (38). Derudover under-
streger Plummer med henvisning til Foucault, at historier altid er gennemstrømmet af
magt – et faktum, der sætter grænser for, hvilke som overhovedet kan fortælles og gen-
kendes som meningsfulde, og hvilke der omvendt fremstår naturlige og selvfølgelige:

Which kind of narratives work to empower people and which degrade, control and dominate?

Some stories may work to pathologize voices, or turn them into victims with little control over

their lives; other stories may sense human agency and survival, giving the voice a power to trans-

form and empower. Stories may also be told in different ways by different groups – giving some

kinds of stories much more credibility than others. Talk from «below» may be marginalised and

excluded, whilst «expert» talk from above may be given priority and more credibility. (ibid.:47)

Med afsæt i Plummers beskrivelser af, hvordan fortællinger er en social, performativ og
identitetskonstituerende praksis, der aldrig kan afsluttes, men som altid er under konstant
tilblivelse, vil jeg anvende «bekendelsen» som et analytisk begreb og et pejlemærke ind i
materialet. Jeg anser imidlertid også blikket på kroppen som en del af bekendelsen – at stille
sig op i undertøj foran et kamera eller lade sig filme under en operation, sådan som delta-
gerne gør, er således også en måde at bekende sig selv og sin krop på. Garland Thompsons
begrebsliggørelse af blikket kommer derfor til at guide min norm- og formkritiske læsning
af de kropslige repræsentationer, som kommer til udtryk i materialet, idet jeg ønsker at
undersøge, hvad programmets brug af bekendelsen som et fortælleteknisk greb gør ved
narrativen om den tykke krop.

FORTÆLLINGEN OM EN FARLIG KROP

Min krop til skræk og advarsel er et livsstilsprogram produceret af Danmarks Radio i 2014,
5 hvori tolv danskere «[…] blotter deres nøgne, ødelagte krop [og] viser, hvordan deres ope-
rationer med plastikkirurgi samt deres brug af solarier, bodybuilder-træning og mad har
fået katastrofale følger. Det gør de gennem en række intime og personlige bekendelser til
seeren for at advare andre mod at gøre som dem». I hvert afsnit, der sit har eget tema, skal
deltagerne skrive et brev til sig selv som 13-årig med en besked om, hvad de ville ønske,
de havde vidst, da de var i den alder. Efterfølgende skal hver enkelt deltager «blotte» sig for
kameraet og læse brevet højt kun iført undertøj og dermed vise sin krop frem til «skræk
og advarsel» for seerne. I programseriens tredje afsnit, der har fokus på «fedme», møder vi
(den stadig tykke) Maria og Sandie (med den overskydende hud):

5. Programmet (samt programbeskrivelsen) kan findes her: https://www.dr.dk/tv/se/mine-tvangstanker-til-
skraek-og-advarsel/min-krop-til-skraek-og-advarsel-2/min-krop-til-skraek-og-advarsel-3-6 (27.5.2015).
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Sandie på 34 år […] har kæmpet mod overvægten hele sit liv. For to år siden tabte hun 70 kilo,

og nu sidder Sandie tilbage med store mængder overskydende hud på hele kroppen. Vi er med,

når Sandie skal have fjernet det overskydende maveskind. I programmet møder vi også Maria på

23 år, der efter mange års mobning og trøstespisning har mistet kontrollen over sin vægt. Hun

har nu valgt at tabe sig, så drømmen om at være slank, når hun møder sin internet-flirt for første

gang, kan blive virkelighed.6

Introen til programserien er et sammenklip af optagelser med nogle af de deltagende
kvinder, der på skift proklamerer: «Det her er min krop, min historie, mit liv til skræk og
advarsel». Lydmæssigt bidrager et klokkespil til introens dystre stemning og afslutnings-
vis høres en grædende Maria sige: «Jeg er bare så ked af at have mishandlet min krop i så
mange år». Ved at tage udgangspunkt i de fortællendes erfaringer og oplevelser med deres
krop gør programmet de deltagende til en form for «erfaringseksperter», der skal give
seeren et vigtigt indblik i de personlige omkostninger, som en «usund livsstil» medfører.7

Mens Sandie og Maria tydeligt henvender sig til «nogen» bag kameraet, er intervieweren
imidlertid klippet ud, hvorfor deres fortællinger til kameraet kommer til at bære præg af
personlige dagbogsfortællinger og bekendelser. Programmet gør ikke brug af en speaker
undervejs til at forklare eller guide seeren gennem programmet, men er i stedet hovedsaglig
bygget op omkring Sandies og Marias intime og personlige fortællinger til og om sig selv
– et fortælleteknisk greb, der over for seeren indikerer, at sandheden om de to her leveres
råt for usødet, frivilligt og uredigeret.

Det første billede efter introen viser et par bare fødder. Kameraet bevæger sig lang-
somt op ad Sandie, som kun er iført trusser og bh. Baggrunden er fuldkommen hvid,
og kroppen er tydeligt oplyst på en måde, der gør det muligt at se hver enkelt sprække
og hudens overflade i detaljer. Sandie, som er stillet til skue for seeren, stirrer tavst ind i
kameraet, men en stemme er lagt ind over sekvensen – det er Sandie selv, der uddyber for
seeren, hvordan hendes krop ser ud og føles: Huden hænger, er generende og fyldt med
strækmærker efter et vægttab på ca. 70 kg. Underlægningsmusikken virker dyster – næsten
melankolsk. Sandie forklarer, at hun for to år siden oplevede nogle stressrelaterede smerter
for brystet, der betød, at en ambulance måtte tilkaldes. Da den kom, vurderede redderne,
at de var nødt til at tilkalde en anden ambulance, fordi den båre, de havde med, mulig-
vis ikke ville kunne holde til Sandie. Sandie italesætter selv mødet med båren som det,
der bliver vendepunktet for hende, skønt hendes fortælling i øvrigt ikke vidner om, at det
var overvægten, der gav hende brystsmerter. Alligevel bliver løsningen på Sandies samlede
sundhedsproblemer at få vægten ned – en løsning, der præsenteres som så åbenlys, at den
ikke behøver at blive forklaret yderligere. Sandie, der står på badeværelset, mens hun for-
tæller, hiver op i sin trøje og rører ved den overskydende hud. Hun rynker på næsen, som
om hun græmmes ved synet. Efterfølgende klippes der til og mellem en række ældre foto-

6. Citatet er fra programbeskrivelsen, se fodnoten ovenfor for link.
7. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er mit ærinde med denne analyse at drage sådanne erfaringer i tvivl eller

at hævde, at de fortællinger, som i denne artikel behandles, skulle være hverken usande eller «forkerte». Blot er
jeg interesseret i det narrativ om den tykke krop, som kvinderne med deres fortællinger (re)producerer.
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grafier af Sandie før vægttabet, og kameraet zoomer ind på hendes ansigt. Næste scene er
Sandie i træningstøj, der fortæller om, hvordan hun kan høre og mærke huden slå mod
sig selv, når hun løber. Tilbage foran spejlet fortæller Sandie om, hvordan hun håber på,
at maveskindsoperationen vil betyde, at folk ikke længere vil opfatte hende som tyk, og
at det nu kun er den løse hud, der holder hende tilbage fra at blive «en almindelig pige».
Marias krop får samme behandling som Sandies: Hun står foran en kridhvid baggrund,
mens kameraet undersøger hendes afklædte krop. Sekvensen med Marias krop er yder-
ligere dramatiseret ved hjælp af en uhyggelig skratten, der indimellem forvandler Marias
krop til røntgenagtige sort-hvid-billeder. Modsat Sandie griber Maria også i introen fat i
sin krop for at vise beskueren, hvordan overarme og lår er så store, at de kan sættes i bevæ-
gelse og blævre. Mens billederne af Sandies krop indbød seeren til uforstyrret at betragte
hende, er det tydeligt, at billederne af Marias krop lader beskueren glo og måske ligefrem
forarges.

SUNDHED PÅ TV

I artiklen «Sundhed på tv» (2013) forklarer Christa Lykke Christensen, hvordan oplys-
ning om sygdom, behandling og sundhed i tidligere oplysningsprogrammer (for eksempel
Lægens bord (1997–2006) og Det gælder dit liv (1991)) sendt på tv har måttet vige for nyere
livsstilsprogrammer, der i højere grad fremstiller sundhed som et iværksætterprojekt, der
sigter på at «forbedre» individuel adfærd og livsstil:

Sundhed bliver et spørgsmål om, hvorvidt den enkelte er i stand til at fremvise et tilstrækkeligt

strategisk forhold til sin egen krop og gøre den til genstand for en privat iværksættermentalitet.

Verden uden for tv-programmets iscenesatte virkelighed, hvor den enkelte deltagers sundhed

afhænger af en lang række strukturelle betingelser som arbejde, økonomi, sociale forpligtelser

mv., eksisterer ikke, så længe programmet kører, hvorfor kroppen kan gøres eneansvarlig for den

enkelte deltagers sundhedstilstand. (117)

Skønt Min krop til skræk og advarsel ikke et program, der direkte anviser seeren, hvordan
vedkommende kan forbedre sin sundhed, passer Christensens beskrivelse af sundhed som
et personligt iværksætterprojekt løsrevet fra strukturelle livsvilkår godt på tonen og den
underlæggende morale i programmet: Sundhed er et personligt ansvar. Maria fortæller
eksempelvis indgående om, at hun har ladet stå til og mishandlet sin krop, hvorfor hun for
et par måneder siden meldte sig til kurset Sund og slank. På Marias køleskabslåge hænger
der derfor en seddel for at minde hende om, at hun skal vejes om et par dage. Hun skal
helst have tabt sig 3-4 kilo til næste gang, men Maria er bekymret for, om det er realistisk,
for kurset er slut, og hun har derfor selv skullet sørge for, at det, hun spiser «[…]er sundt
og nærende og ikke skadeligt på nogen måder». Ansvaret for Marias vægttab, der både
af Maria selv og af programmet forstås som direkte forbundet med hendes overordnede
sundhed, er dermed lagt i hendes egne hænder – ligesom Sandie på lignende vis forklarer,
hvordan det for hende handlede om at «[…] lukke munden og lette røven fra sofaen». Et
synspunkt, der understøtter programmets indbyggede præmis og gennemgående fortæl-

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

113TIDSSKRIFT FOR KJØNNSFORSKNING | ÅRGANG 41 | NR. 2-2017



 203 
	

ling om, at «overvægt» er et udtryk for en usund livsstil, der kan vælges til og fra efter lyst på
samme måde som eksempelvis en tatovering eller brugen af solarium, og som den enkelte
derfor er personligt ansvarlig for at (ophøre med at) føre. Programmet forudantager da, at
sundhed er et spørgsmål om livsstil, som alle (seere) er interesserede i at forbedre og per-
fektionere, ligesom det autoritativt med hjælp fra Marias og Sandies negative fortællinger
om deres kroppe forbeholder sig retten til at definere, hvad der er sundt og (inden for pro-
grammets logik) dermed også smukt og værd at begære. Maria fortæller videre, at hun var
«normalvægtig» som barn, men at hun tog på, fordi hun blev mobbet i skolen, og at det
hele til sidst eskalerede og udviklede sig til depression og angst:

Jeg [blev] syg med feber, og lige pludselig kunne jeg ikke være nogen steder, og jeg kunne ikke

spise med mine forældre, jeg kunne ikke sidde i klasselokalet med mine klassekammerater, som

jeg havde kendt i mange år, og jeg kunne ikke køre i bus, jeg kunne ikke flyve, jeg kunne ikke gøre

noget som helst andet end at være derhjemme og putte mig.

Selvom Maria oplever at blive mobbet voldsomt i skolen, finder hun løsningen på pro-
blemet hos sig selv. I sit brev til sit 13-årige jeg skriver Maria skriver blandt andet: «Du er
bedre, end du tror, kom op af sofaen NU, og lad være med at trøstespise». Hverken pro-
grammet som helhed eller Maria selv efterspørger på noget tidspunkt bedre livsvilkår for
dem, der på den ene eller anden måde falder uden for normative krops- og skønhedsidea-
ler. Derimod bliver løsningen at skille sig af med den tykke krop, der således bliver til både
problemets kerne og løsning. Programmet undlader helt at pege på mobning som et reelt
(sundheds)problem, det er værd at adressere, men understøtter i stedet en assimilerende
forestilling om, at det er Marias eget ansvar at disciplinere sin krop på en måde, så den ikke
falder uden for et normativt kropsfællesskab og dermed undgår at blive udstødt og ned-
gjort.

Programmet udstiller dermed ikke blot kvindernes skam over deres krop, men forstær-
ker den potentielt yderligere, fordi der aldrig stilles spørgsmålstegn ved den skamposition,
som den tykke krop henvises til. Hvis Sandie og Maria føler skam over deres krop, bekræf-
ter programmet dem således i, at denne følelse er fuldt ud berettiget, ikke mindst fordi
de helt konkret vises frem for den nysgerrige seer under overskriften: Min krop til skræk
og advarsel. Programmet kunne således også have spurgt til det rimelige i, at en krop, der
vurderes som værende for tyk til at opfylde moderne kvindelige skønhedsidealer, mobbes
i en sådan grad, at det udløser angst og depression. I stedet synes programmets fortælling
at pege på, at det er selve den tykke krop, der altid latent og lige under overfladen gemmer
på angst og depression, fordi den er tyk – og ikke, fordi den udsættes for massiv mobning
og eksklusion i mødet med samfundsmæssige normer for kropslighed.

Med deres personlige erfaringer dokumenterer Maria og Sandie på den ene side en gen-
nemgribende strukturel diskrimination af tykke kroppe – en diskrimination, som de begge
synes tydeligt investeret i at gøre opmærksom på og bremse. På den anden side bliver
løsningen, måske noget overraskende, i mindre grad at udfordre sådanne strukturer og i
højere grad at oplyse seeren om, hvordan man kan forme og disciplinere kroppen på måder,
der gør den socialt acceptabel. På den måde ender ansvaret for kroppen og den medføl-
gende mulighed for lykke (over at være «normalvægtig») med at tilfalde den enkelte alene
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– et ansvar, der også gør fraværet af diskrimination og mobning til spørgsmål om moti-
vation og viljestyrke. I den sammenhæng er det værd at bemærke, hvordan det personlige
ansvar for kroppen bliver til et tvungent et af slagsen, idet det helt at træde ud af og være
upåvirket af moderne sundhedsforståelser – her eksemplificeret ved ikke at leve op til nor-
mative kropsidealer – ganske enkelt ikke er en realistisk mulighed i et samfund, der er så
optaget af sundhed, som det danske er anno 2017.8

I programmet om Sandie og Maria er der således ikke den store tvivl om, hvilke kroppe
der udgør normens margen. De to kvinders kroppe granskes af kameraet, og deres for-
tællinger om misbrug, sorg, smerte og kontroltab fungerer normkonstituerende, fordi der
indirekte skabes en forventning om, at den «raske» og «sunde» krop med allerstørste selv-
følgelighed står i skærende kontrast hertil. Under overfladen ge der sig et neoliberalt
ideal: en altid omstillingsparat, robust, fleksibel, disciplineret, slank og sund krop (Rose
2009), der både kan og vil håndtere sociale og personlige kriser uden for eksempel at «trøs-
tespise». Omvendt bliver den tykke krop til som en særligt sårbar og ustabil krop, der kalder
på, ja, nærmest kræver, disciplin – en fremstilling, der på flere måder kan læses i lyset af
freakshowet.

RETTEN TIL AT GLO

I antologien Freakery. Cultural Spectacles of the Extraordinary Body (1996) undersøges
freakshowets historie og kulturelle betydning. I introduktionen beskriver Garland-
Thomson, hvordan ekstraordinære kroppe altid har fungeret: «[…] as magnets to
which culture secures its anxieties, questions, and needs at any given moment. Like the
bodies of females and slaves, the monstrous body exists in societies to be exploited for
someone else’s purpo-ses» (1996:2). Således er den ekstraordinære krop – dengang som
nu: «[…] fundamental to the narratives by which we make sense of ourselves and the
world» (ibid.:1). Scenen, der fremviser den abnorme krop, har muligvis ændret udtryk,
men fremvist bliver den ekstra-ordinære krop stadig:

As scientific explanation eclipsed religious mystery to become the authoritative cultural narra-

tive of modernity, the exceptional body began increasingly to be represented in clinical terms as

pathology, and the monstrous body moved from the freak show stage into the medical theater.

Thus […] the uneasy human impulse to textualize, to contain, to explain our most unexpected

corporeal manifestations to ourselves has remained constant. (1996:2)

I tråd med Garland-Thomson hævder performanceforsker Andrea Stulman Dennett med
sit bidrag til antologien, The Dime Museum Freak Show Reconfigured (1996), at freakshowet
muligvis blev et udtryk for lavkultur og dårlig smag i slutningen af 1800-tallet, men at ele-

8. For en uddybning af dette se for eksempel Morten E. J. Nielsens Forbandede Sunddom (2016) om det somatiske
etiks imperativ, der byder den enkelte at efterleve bestemte og strikse sundhedsværdier for at leve op til rollen
som god samfundsborger eller mere specifikt om børn Ditte-Marie Froms ph.d.-afhandling, De sunde
overvægtige børn (2012), der blandt andet omhandler biopædagogik, dydighedsdiskurser og skabelsen af barnet
som en dydig bioborger.
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menter af det ikke desto mindre stadig kan findes i moderne populærkultur i form af for
eksempel talkshows:9

The television talk show is undeniably a late-twentieth-century freak show that uses many of the

conventions established more than a hundred and fifty years ago […]. The freak show was – and is

– about spectable: it is a place where human deviance is enhanced, dressed, coiffed, and propped

up for the entertainment of a paying audience. (325)

Specifikt peger Dennett på, at særligt én velkendt figur aldrig for alvor har forladt scenen
: «The Fat Lady still evokes horror» (323). Foruden Dennetts pointe om, at den tykke

kvin-dekrop er blevet en moderne stereotyp og skamfuld figur, indikerer hun, at det at
være tyk er blevet en yderligere udsat position, fordi tykhed i højere grad end tidligere
forstås som et personligt ansvar: «The obese person is not looked on with sympathy, as a
born freak might be, but is viewed as a type of the self-made freak, someone responsible
for his or her own condition» (325). Tykhed bliver da til en form for selvvalgt
«enfreakment» gennem fortæl-lingen om, at det er den tykke kvindes frie valg at stille sin
krop til skue for seerne, ligesom hun kun har sig selv at takke for sin «abnorme» krops- og
livssituation – en fortælling, der ifølge Dennett installerer en problematisk logik i
talkshowet: at beskueren simpelthen er i sin gode ret til at glo på den tykke krop og fælde
dom over den.

Med Dennett kan kameraets udpenslende blik, der viser Sandies og Marias afklædte
kroppe frem for seeren, på lignende vis forstås som et forsøg på at fremstille og fremvise
den tykke kvindekrop som abnorm og legitim at glo på. De heftige operationsscener, de
to kvinders fortællinger om den afsky, sorg og skam, de oplever som forbundet med deres
kroppe, og de gyserinspirerede skrattende billeder af deres blottede kroppe er alt sammen
med til at underbygge fortællingen om tykhed som en farlig, grænseoverskridende og
monstrøs kropslig tilstand, der for alt i verden må bekæmpes, inden den ødelægger livet
for endnu flere kroppe, end den allerede har fået tag i. Farlighed og frygt er således nu som
da udbredte værktøjer anvendt i freakshowets iscenesættelse af kroppen, der ved at præ-
sentere den ekstraordinære krop som «ude af kontrol» vækker bekymring hos beskueren.
Overskridelse, fare og abnormitet er dermed også vigtige komponenter i programmets for-
tælling om den tykke krop – komponenter, der imidlertid ikke blot tjener til at udgrænse
den tykke krop som forkert og farlig, men også ifølge Garland-Thomson hjælper til at
berolige det publikum, der glor på den: «Safely domesticated and bounded by the show’s
forms and conventions, the freak soothes the onlookers’ self-doubt by appearing as their
antithesis» (1997:65). Mens blikket altså tydeligt hviler på den tykke krop, kastes det også
(indirekte) tilbage på seeren, der kan føle sig selv enten begloet og udskammet eller set og
anerkendt. Seere, der måtte identificere sig med det billede, der tegnes af Sandie og Maria,
diskvalificeres dermed indirekte, mens andre seere, der kan spejle sig i det ideal, der indi-
rekte skitseres, blåstemples og tildeles – hvis ikke retten til så i hvert fald muligheden for
– at glo og lade sig forarge over de ikkekonforme kroppes åbenlyse fiasko.

9. På artiklens udgivelsestidspunkt (1996) var der også rekordmange. Til eksempel kan nævnes: Ricki Lake, Montel
Williams, Jerry Springer, Oprah, Maury Povich, Richard Bey, Charles Perez, Phil Donahue, Geraldo Rivera, Sally
Jessy Raphaël og Jenny Jones (1996:321).
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Selvom Sandie og Maria ikke umiddelbart har mulighed for at gengælde seerens blik,
kan deres bekendende fortællinger til kameraet om, hvordan «det er kommet så vidt»,
med Garland-Thomson forstås som forsøg på at forme og influere den meningsrelation,
som blikket på dem skaber. Med Foucault kan Sandies og Marias bekendelser til kameraet
læses som en invitation til seeren om at undersøge og opmærksomt granske kroppen i for-
søget på at afkode den. Ligesom med seksualiteten bliver tykhed en form for sandhedssi-
gende indre, der kan forklare og redegøre for en række sociale handlinger og karakteristika.
Tydeligt skamfulde over situationen bliver Marias og Sandies bekendelser til kameraet til
en form for afladshandling, hvorigennem de to påtager sig «skylden» for den tykke krop
– en handling, der samtidig gør seeren til den, der lytter og dermed fælder dom: selvfor-
skyldt eller syndsforladelse. Hvis vi samtidig forstår selve fortællingen, som Plummer gør
det, som en social og aldrig afsluttet identitetsskabende fortællepraksis (1995:38), kan de
to kvinders fortællinger til kameraet samtidig læses som en del af en subjektiveringspro-
ces, hvorigennem muligheden for at blive til som sund, skøn og slank forhandles. Fortæl-
lingerne til seeren er da en performativ gøren udført i forsøget på at forblive inden for
normative forestillinger om, hvordan en ønskværdig krop tager sig ud.

KROPPEN I KRISE

I Cruel Optimism (2011) peger affektteoretiker Lauren Berlant på, at krisen i Vesten har
bidt sig fast og er blevet en deprimerende og angstfremkaldende grundtilstand af død-
vande, som vi alle forsøger at navigere rundt i.10 Optimisme er for Berlant en affektiv struk-
tur eller en kompleks «klynge af løfter», der gennemstrømmer alle forhold og relationer og
bevæger subjektet fremad og ud i verden i retning af et begæret objekt. Men optimismen
er ikke altid god – den kan også være decideret ondskabsfuld:

[C]ruel optimism exists when something you desire is actually an obstacle to your flourishing. It

might involve food, or a kind of love; it might be a fantasy of the good life, or a political project

[…] These kinds of optimistic relation are not inherently cruel. They become cruel only when

the object that draws your attachment actively impedes the aim that brought you to it initially.

( 2011:1)

Optimismen bliver ondskabsfuld og destruktiv, når orienteringen mod et begærsobjekt
ender med at stå i vejen for trivsel her og nu, og når løftet om lykke altid peger frem mod
i morgen, men aldrig kan findes i øjeblikket og derfor aldrig (med sikkerhed) indtræffer.
Den slanke krop kan ses som et eksempel på den form for optimisme, der med løftet om

10. Mens Berlant i Cruel Optimism (2011) sætter begrebet krise under en kritisk lup, undlader hun desværre at
problematisere «fedme» og accepterer i stedet den globale «fedmeepidemi» som faktum. Af flere fat-forskere er
Berlant yderligere blevet kritiseret for at sætte lighedstegn mellem for eksempel smerte, død(elighed), usundhed
og «fedme» (se for eksempel Kyrölä, 2014:32). Mens jeg finder denne kritik vigtig, har jeg fravalgt at gå yderligere
ind i diskussionen her for i stedet at fokusere på, hvordan hendes begrebsliggørelse af ond optimisme faktisk
med stor fordel kan anvendes i antifatfobiske undersøgelser af tykhed.
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en bedre fremtid og større lykke driver Sandie og Maria fremad. Samtidig kan rammesæt-
ningen af for eksempel Marias drøm om et romantisk møde med sin engelske internetflirt,
Thomas, læses som et eksempel på ond optimisme. Gennem Marias forholdsvis uskyldige
fortællinger om sine fremtidige forventninger til kærligheden (der blandt andet indebæ-
rer en «hyggelig tur til London») og hendes stærke tilknytning til sin mor portrætteres
hun i programmet som sød, umiddelbar og en anelse naiv – tenderende til det barnlige.
Fremstillingen af den «uskyldsrene» Maria betyder, at hun kommer til at fremstå temme-
lig ikkebegærlig, men samtidig peger programmet tydeligt i retning af, at Maria potenti-
elt set kunne blive det gennem et succesfuldt vægttab – noget, Maria selv synes at være
bevidst om:

Jeg var træt af det, jeg så i spejlet, og tænkte selv: Du er hende den fede, du er hende, som ingen

gider at gå ud med, som ingen synes er lækker eller fræk, eller sådan. Nu vil jeg bare gerne bevise

over for mig selv, at jeg kan sgu godt komme derned, hvor jeg selv synes, at jeg er lækker eller

smuk eller skøn at se på.

Efter en tur på vægten viser det sig, at Maria har tabt de ønskede kilo: «Nu her så tror jeg
sagtens, at jeg kan nå at blive lidt lækker til Thomas, til når jeg skal over til London, så
...». Marias forestillede lykke hænger således sammen med det at blive (mere) attraktiv i
fremtiden, og med programmets inddragelse af den mulige kærlighedsrelation – i form af
Thomas – stilles Maria en heteroseksuel begærsrelaton i udsigt som belønning for korrekt
disciplinering af kroppen efter traditionelle kvindelige skønhedsidealer. Et løfte, der fuld-
stændig synes at overskygge de mere hverdagsagtige udfordringer og kvaler, det faktisk
giver Maria at forsøge at leve op til sådanne. På gåture med sin mor fortæller hun eksem-
pelvis om sin mistrivsel og angst, men at det netop er forestillingen og løftet om, at lykken
uden undtagelse skulle findes i en slank krop, der i årevis har legitimeret mobningen af
Maria og dermed forvandlet hendes liv til en vedvarende krise, bliver aldrig et perspektiv,
programmet tager op eller en mulig forklaring for Maria, der i stedet i brevet til sig selv
som sagt opfordrer sit yngre jeg til at tage sig sammen og komme op af sofaen. Marias opti-
misme for fremtiden synes således ondskabsfuld, da den faktisk ender med at legitimere
den mistrivsel, hun i øjeblikket befinder sig i med løftet om, at det bliver bedre, når bare
hun har tabt sig.

For Maria og Sandie peger lykken således tydeligt fremad og mod fremtiden – den venter
lige om hjørnet hele tiden, når bare de overflødige kilo er tabt, og den overskydende hud
fjernet. Et udmærket eksempel herpå er den ændring i fortællingen om Sandie, der sker,
efter at hun har gennemgået operationen. Det dystre badeværelse og den deprimerende
underlægningsmusik er skiftet ud med mere optimistiske toner og lysere og lettere scener
ved havet, hvor Sandie fortæller om sine planer for fremtiden. Mens det tydeligt for-
nemmes, at fremtiden for Sandie begynder her og nu, må Maria ved programmets afslut-
ning omvendt nøjes med at drømme om et fremtidigt kærlighedsliv og en bedre fremtid,
idet hun til dels stadig har sit vægttab foran sig. Med skift i tempo, lys, musik og fortælle
stil skabes der således et tydeligt før og efter, der ikke blot peger på, hvordan kroppen
kan komme til at se ud efter et stort vægttab, men også på den lykke, som stilles den tykke
krop i udsigt. Mens Maria efterlades i et mærkværdigt limboland (slankere, men ikke slank
nok),
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er Sandie efter at være blevet af med det «syge» og forrådende maveskind nu berettiget til
at tage del i lykken og fremtiden.

LYKKELIGE FÆLLESSKABER

Fremtiden synes således ikke at eksistere for den tykke krop uden et vægttab – en pointe, der
kan nuanceres yderligere ved hjælp af affektteoretiker Sara Ahmed og hendes fænomeno-
logiske analyser af, hvordan lykke «klistrer» sig til en række lykkeobjekter (familien, ægte-
skabet, den slanke krop), som derved bliver til normative orienteringspunkter, der guider
og skubber os i en bestemt og ensartet retning i livet: fremad (2010). Ahmed er dermed
heller ikke langt fra Berlant, når hun foreslår, at løftet om lykke er: «[…] the promise that
the lines we follow will get us there, where the ‘there’ acquires its value by not being ‘here’.
This is why happiness is crucial to the energy or ‘forward direction’ of the narrative» (32).
Med andre ord er løftet om lykke det, der peger og guider os fremad i fortællingen, hvorfor
lykke, ifølge Ahmed, også bliver til et spørgsmål om følge snarere end at finde:

We anticipate that the happy object will cause happiness, such that it becomes a prop that sustains

the fantasy that happiness is what would follow if only we could have «it». The happy object, in

other words, is a gap-filler. The promise of the object is always in this specific sense ahead of us;

to follow happiness is often narrated as following a path […], so that if we follow the path we

imagine we will reach its point. (ibid.)

Forestillingen om lykke peger med andre ord mod fremtiden, og det er netop denne ori-
entering mod en fremtidig lykke, der skaber fremdrift – ikke mindst i programmets for-
tælling om Sandie og Maria, der begge har håb om, at en slank krop er det, der skal bringe
dem på rette vej og tættere på lykken. Med sin genealogi over «den ulykkelige queer» viser
Ahmed desuden, hvordan forsøg på at kropsliggøre og efterleve normative praksisser for
lykke producerer en forventning om, at subjektet naturligt og selvfølgeligt orienterer sig
mod heteroseksualiteten som det, der kan sikre lykken i form af ægteskab, reproduktion,
barnet og familien. Når forestillingen om lykken altid allerede fra starten er konstrueret
som heteroseksuel, forklarer Ahmed, bliver det at «orientere sig bort fra» heteroseksuali-
teten derfor til et fravalg af lykke, hvorved ikkenormative livsveje bliver til som grundlæg-
gende ulykkelige og «forkerte». For den tykke krop består problematikken imidlertid ikke
i, at figuren (nødvendigvis) orienterer sig bort og væk fra heteroseksualiteten, men at den
ofte anerkendes som et seksuelt subjekt i det hele taget. Velkendte fremstillinger af
den tykke krop hviler således ofte på forestillinger om, at den enten er ganske aseksuel
eller simpelt-hen ude af stand til at reproducere sig selv (på egen hånd) (Asbill 2009;
Kaufman, Silver-berg og Odette 2003; Pyle og Loewy 2009).

Når den tykke krop således per automatik forstås som en krop, der fejler i forsøget på at
leve op til normative forestillinger om kropslighed, seksualitet og reproduktion, afskæres
den samtidig fra at tage del i den forestillede lykke, som løfterne om familie, børn og nor-
mativ seksualitet indeholder, og bliver i stedet til som «forkert» og per definition ulykkelig.
I Min krop til skræk og advarsel klistrer forestillingen om et langt og lykkeligt liv, kærlig-
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hed, begær og sundhed sig tydeligt til den slanke krop og skaber den som et meningsfuldt
og naturligt lykkeobjekt, der med største selvfølgelighed bør forfølges. Ikke at orientere sig
mod den slanke krop bliver dermed til et fravalg af lykke og – fordi slankhed, sundhed og
levedygtighed forstås næsten som synonymer – til et fravalg af selve livet.

Ahmed peger desuden på, at orienteringen mod lykke skaber affektive fællesskaber: «To
be affected in a good way by objects that are already evaluated as good is a way of belon-
ging to an affective community. We align ourselves with others by investing in the same
objects as the cause of happiness» (2010:38). Med Ahmed kan Sandies og Marias forsøg
på at efterleve og kropsliggøre normative sundhedspraksisser og traditionelle kvindelige
skønhedsidealer læses som performative forsøg på at gøre sundhed «korrekt» og dermed
få adgang til det affektive fællesskab, som en «korrekt» disciplinering af kroppen giver. Her
er det f.eks. Sandie, der efter sin operation funderer over sine valg:

Når man ligger så meget, så ruller tankerne jo også. Bliver det pænt? Vil folk nu også kunne se,

at jeg har fået fjernet alt det fedt? Selvfølgelig kan de det. Det er logik, men, men … at folk også

kan se, hvad jeg faktisk har gået igennem for at passe ind i samfundet? For det er jo egentlig det,

man gør.

Sandie udtrykker med sine spørgsmål et ønske om at blive anerkendt for det arbejde, det
har krævet at tabe sig og dermed få adgang til og passe ind i «samfundet», der her samtidig
konnoterer et affektivt fællesskab i form af det «gode, sunde og lykkelige liv». Det er derfor
ikke blot nærliggende at udpege den slanke krop som et lykkeobjekt, der guider, men som
også helt konkret former kroppe efter normative forestillinger og fortællinger om, hvordan
kropsliggjort lykke ser ud. Også Maria ytrer et ønske om at blive en del af det affektive
fællesskab omkring den slanke krop, der for hende hænger tæt sammen med det at have
et «godt liv». Med sin fortælling om sit idol, Christiane Schaumburg-Müller, lykkes hun
imidlertid også med at stille et forsigtigt spørgsmålstegn ved rigide kvindelige skønheds-
idealer:

Hvis bare man var tynd og slank ligesom alle de der supermodeller, man ser i bladene. [Maria

viser en bog af Christiane Schaumburg-Müller frem for kameraet.] Det er Christiane. Hun er

smuk, og hun kan mange ting. Men ud over det så er hun også ekstremt klog og god til at være

der for andre. Men jeg synes også til tider, at hun er lidt for tynd, og hun … [pause] Jeg tror ikke,

at hun decideret sender de forkerte signaler til folk, men … [pause] på den anden side, så er der

måske nogle piger, der sidder og kigger på hende og tænker: Jeg vil gerne være ligesom hende,

jeg vil gerne være slank og være smuk og have den perfekte mand, som hun har og … hun har så

gengivet nogle af mine yndlingskvinder i verden [Maria viser et billede frem af Christiane stylet

som Grace Kelly), for eksempel Grace Kelly, som jeg synes er en af de smukkeste kvinder, som har

levet. Jeg kan godt lide Marilyn Monroe og Grace Kelly og dem, de var ikke sådan helt tynde, de

havde former.

Sandies og Marias små «stikpiller» til rimeligheden i de samfundsmæssige krav, der stilles
til kroppen, er klippet sammen og placeret lige efter hinanden hen mod slutningen af pro-
grammet og er formodentlig et forsøg på at skabe selvrefleksion hos seeren. Billederne,
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der følger efter dem af Grace Kelly og Marilyn Monroe, er af Sandies mave og oversky-
dende hud, der hænger og blævrer. De to kvinders forsigtige kritik af samfundsmæssige og
kvindelige skønhedsidealer erstattes dermed lynhurtigt af en løftet pegefinger og en tydelig
advarsel om, hvad et for «afslappet» forhold til kvindelige former kan føre til.

AFSLUTNINGSVIS

Med bekendelsen som analytisk pejlemærke har jeg med denne artikel belyst, hvordan tv-
programmet Min krop til skræk og advarsel anvender en populær vægttabsfortælling, der
under dække af at være en «sundhedsmæssig bekymring» for den tykke mere end antyder,
at en tyk krops mulighed for overhovedet at deltage i fremtiden (og dermed i lykken) er
betinget af et vægttab. Det er en fortælling, der uden tvivl anvendes for at motivere seere til
handling, men som samtidig ikke blot dækker over, men også muliggør en fatfobisk og pro-
blematisk forventning om, at den tykke krop mere eller mindre selvfølgeligt står mobning,
skam, eksklusion og stigmatisering igennem på baggrund af løftet om, at det alt sammen
vil ophøre, den dag kroppen ikke længere vejer «for meget». Analysens blik for affekt har
imidlertid også kunne belyse, hvordan den slanke krop via fortællinger om lykke kommer
til at fungere som et tidsligt pejlemærke, der hele tiden guider og skubber den tykke krop
fremad og i retning af en forestillet lykkelig fremtid fri for sygdom, ensomhed og isola-
tion. For Maria, der stadig har sit vægttab foran sig, fremstilles muligheden for lykke og
romantisk kærlighed som et endnu ikke indfriet og fremtidigt løfte, mens Sandie med sin
opererede og slanke krop mod slutningen af programmet fremvises som et nyt og forbed-
ret menneske parat til at tage hul på et (selvfølgeligt) lykkeligere liv. Ved at efterleve og
kropsliggøre et skønhedsideal åbnes der således for Sandies mulighed for at blive til (ved at
blive genkendt som) et livsdueligt og sundt subjekt med ret og adgang til et lykkeligt fælles-
skab. Ved at kollapse slankhed, skønhed og sundhed bidrager programmet til at fastholde
snævre kropsnormer baseret på traditionelle kvindelige skønhedsidealer og en heteronor-
mativ forestilling om lykke. Inden for programmets sundhedslogik er der således eksem-
pelvis ikke plads til fortællinger om det at have en sund og ønskværdig krop, der samtidig
er tyk – en pointe, der samtidig understreger, at bestemte narrativer ikke er tilgængelige
for alle.
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Sort 
En reparerende læsning 

af den vrede og 
tykke (kvinde)krop 
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ABSTRACT

Instead of a purely aesthetic state or medical condition fat scholar Kathleen LeBesco (2004: 1)
suggests considering fatness as performative and a political situation. Based on the novel Sort
(2012) by Kamilla Hega Holst this article examines and discusses LeBesco’s thesis; that the fat
body by virtue of its culturally created position as ‘deviant’ and ‘abnormal’ holds a special ability
to evoke ‘terror’ and disturb social order. Through both reparative and paranoid readings, and
by applying Sara Ahmed’s figure The Feminist Killjoy as well as Lee Edelman’s conceptualiza-
tion of queer futurism, the possibility of reading the novel’s fat protagonist as a queer character
who actively and consciously resists social demands for a happy future is considered. Further-
more, ‘the body as battleground’, agency, as well as the fat body’s potential to oppose normaliz-
ing practices of embodiment is discussed. 
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“Celebrating fat as sexy is an outrageous
provocation in a society

where fat women are reviled”
Don Kulick, Fat. The Anthropology 

of an Obsession (2005: 85)

“The story of feminism is thus 
a history of making trouble” 

Sara Ahmed, The Promise of Happiness
(2010: 60)

Kvindebevægelsen i Danmark
gav i 1970’erne kroppen en ny betydning
og den første udgave af Kvinde kend din
krop fra 1975 varslede et politisk opgør på
stort set alle tænkelige fronter; økonomisk,
socialt, sundheds-, værdi-, og uddannelses-
politisk. Kroppen blev, som det populært
hedder, gjort til en kampplads og ansvaret
for kroppen til et konkret, praktisk og akti-
vistisk projekt (Rosenbeck 2006: 106).
Kvindekroppen, der var blevet underlagt
især et medicinsk og naturvidenskabeligt
blik og sprog, skulle generobres og be-
handles som en kulturel og historisk situe-
ret størrelse fremfor en udelukkende biolo-
gisk og naturlig entitet (Ibid.). Feministiske
strømninger og teorier om kroppen fulgte
efter: Både de, der hævdede, at kvindekrop-
pen var en adgangsgivende billet til et
særligt (søster)fællesskab og dermed be-
stemte politiske interesser (fx Rødstrømpe-
bevægelsen, radikal-, marxistisk- og sociali-
stisk feminisme og til dels ‘fransk feminis-
me’/sexual-difference-skolen) og senere
de, der i højere grad satte spørgsmålstegn
ved, at kvindekroppen skulle kunne rumme
universelle erfaringer på tværs af kategorier
som fx race, klasse og seksualitet (fx post-
kolonial og queer feminisme) (Lykke 2008:
76-77, 113). Dengang som nu er overve-
jelser om agens, kontrol og viden blevet
indskrevet i (kvinde)kroppen og dermed

gjort til udgangspunkt for politiske kampe. 
Med afsæt i romanen Sort (2012) af

Kamilla Hega Holst berører denne artikel
(nogle af) de feministiske og kropspolitiske
diskussioner, der næsten per automatik sy-
nes at rejse sig, når det drejer sig om en tyk
kvindekrop. Romanens fortælling om den
meget tykke protagonist, Sanne, ramme-
sætter på interessant vis den tykke krop som
en dybt polariseret politisk kampplads, hvor
slag om sundhed og skønhed, agens og
subjektivitet udkæmpes og udkrystalliseres.
Sort er således udvalgt, fordi fortællingen
om Sanne er fyldt med sprækker og revner,
der åbner op for muligheden af at læse den
tykke krop frem som en politisk situation
og en størrelse, der (muligvis) kan yde
modstand mod et traditionelt og snævert
kvindeligt kropsideal, der stigmatiserer ik-
ke-normative kroppe (Bordo 1993). 

I tillæg til feministiske teoretiseringer af
kroppen indskriver artiklen sig i et fat studi-
es felt, der med “the language, culture and
theory of civil rights, social justice and soci-
al change” (Cooper 2010: 1020) sigter på
at problematisere og destabilisere en tradi-
tionel og biomedicinsk forståelse af ‘fedme’
ved blandt andet at insistere på, at tykhed
handler om mere og andet end biologi,
hormoner og fedtvæv (Bacon 2010, Coo-
per 2010, Lupton 2013). Med artiklen til-
slutter jeg mig en forståelse af tykhed lig
den, som fatforsker Kathleen LeBesco præs-
enterer i Revolting Bodies? The Struggle to
Redefine Fat Identity (2004). Fremfor en
enten udelukkende æstetisk eller medicinsk
tilstand må den tykke krop forstås som en
performativ og relationel kategori influeret
af blandt andet historiske, politiske, soci-
oøkonomiske og kulturelle tankesæt og
strømninger (Ibid.: 1). En sådan tilgang
har imidlertid også mødt kritik. Blandt an-
det fra kultur- og kønsforsker Elspeth Pro-
byn, der anklager fat-feministiske analyser
af tykhed for at lægge alt for stor vægt på
positiv repræsentation og ‘overflade’ og for
at undervurdere og udviske de konkrete og
negative konsekvenser, der følger i kølvan-
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det på tykhed i form af sygdomme og
sundhedsmæssige følgevirkninger: 

An over-reliance on a simplistically framed
notion of representation has produced a body
of argument that can only focus on the body
as image. Drawing on much the same meth-
ods as other identity politics, including queer,
the end point is seen as accepting and cele-
brating super-sized female bodies (Probyn
2008: 402). 

I stedet for at fejre den tykke krop tilskyn-
der Probyn at se nærmere på, hvordan ty-
khed – forstået som en kropslig tilstand in-
flueret af køn, klasse og race – er tæt sam-
menhængende med fx verdens madproduk-
tion. Mens verdens madproduktion helt
sikkert kunne (og burde!) underlægges et
mere grundigt feministisk perspektiv, end
den hidtil er blevet, er det ikke en anbefa-
ling, jeg kommer til at følge op på med
denne artikel. Tværtimod. For selv om for-
målet med denne artikel ikke (direkte) er at
fejre den tykke krop, spørger jeg alligevel til
potentialet i den. Jeg ser derfor til post-
strukturalistiske feministiske teorier om
kroppen (fx Butler 1993; Grozs 1994; Søn-
dergaard 1996), men i særdeleshed til Le-
Besco, der hævder, at den tykke krop i kraft
af sin kulturelt skabte position som ‘afvi-
gende’ og ‘abnorm’ rummer et særligt og
produktivt queer potentiale til at vække
ubehag, forstyrre social orden og dermed
modsætte sig normaliserende praksisser for
kropslighed: “If we think of revolting in
terms of overthrowing authority, rebelling,
protesting, and rejecting, then corpulence
carries a whole new weight as a subversive
cultural practice that calls into question re-
ceived notions about health, beauty, and
nature” (Ibid.). Et potentiale jeg mere kon-
kret vil efterprøve og diskutere i denne arti-
kel ved at lade den tykke krop udgøre et
kritisk afsæt for mere vidtgående spørgsmål
om, hvordan de fortællinger, der knytter
sig til tykhed i romanen Sort, griber ind i,
forhandler og udfordrer normative forestil-

linger om fx seksualitet, begær, agens og
fremtiden. 

PARANOIDE FORSØG PÅ REPARATION

Med både Between Men. English Literature
and Male Homosocial Desire (1985) og
Epistemology of the Closet (1990) udviklede
queerteoretiker Eve Kosofsky Sedgwick en
række betydningsfulde og brugbare analys-
eværktøjer med det formål at afsløre homo-
fobi som et grundlæggende og strukturen-
de vestligt samfundsprincip. Analyseværk-
tøjerne blev samlet set til en paranoid læse-
strategi, der har til formål at belyse magtens
mange virkemåder. Senere i et essay med
den famøse titel: “Paranoid Reading and
Reparative Reading, or, You’re so Paranoid,
You Probably Think This Essay is About
You” (2003) argumenterer Sedgwick imid-
lertid for, at en paranoid læsestrategi i nog-
le tilfælde desværre blot “mimer” og der-
med reproducerer de strukturer, den ellers
er skabt til at blotlægge. Som et alternativ
til den efterhånden mere eller mindre ‘que-
er-klassiske’ paranoide læsestrategi tilbyder
Sedgwick derfor en reparerende læsestrategi
inspireret af blandt andre affektteoretiker
Silvan Tomkins og psykoanalytiker Melanie
Klein (se Sedgwick 2003: 136-138). Mod-
sat den paranoide læsestrategi, der, ifølge
Sedgwick, altid finder og afslører det, den
leder efter i teksten, har den reparative
læsestrategi til formål at finde åbninger,
modstemmer og muligheder i teksten. På
baggrund af Sedgwick opsummerer køns-
og affektforsker Anu Koivunen en reparativ
læsestrategi som “[…] a critical attitude
that invests in hope, seeks positive affect,
surprise and wonder and, therefore, assu-
mes the risk of vulnerability” (2013: 23) –
altså en tilgang, der muligvis gør den repa-
rative læsestrategi mere skrøbelig end den
paranoide, men givetvis også mere modig i
sit forsøg på at læse med teksten. Jeg er
imidlertid enig med Koivunens kritik af
Sedgwick, når hun videre beskriver, hvor-
dan forestillingen om, at læseren/forskeren
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frit og helt uden konsekvenser skulle kunne
vælge mellem et reparerende og et parano-
idt blik på en tekst, er en privilegeret positi-
on forbeholdt de få (eller måske ligefrem
en illusion), der samtidig reproducerer en
uheldig dikotomi mellem ‘stærk’ og ‘svag’
teori og dermed også ‘god’ og ‘dårlig’ vi-
denskab: 1

In these interpretations, paranoid and repara-
tive readings are considered fundamentally
different. One as a negative, destructive form
of criticism; an amalgam of programmatic
and ideological approaches that instead of
producing “new knowledge” reproduces old
truths, the same, which we already know. The
other, again, open, positive, sensitive, healing,
productive and innovative. Alongside the op-
position of good versus bad scholarship, a
distinction between ethical and unethical ap-
proaches emerges (2013: 25).

Ligeledes er jeg enig med affektteoretiker
Sara Ahmed, der gennem analyser af blandt
andet racisme og hvidhed har argumenteret
for potentialet i (og nødvendigheden af) at
fastholde en vred og paranoid læsestrategi
(2010: 79-88). Når afvisningen af ‘negati-
ve’ og ‘ubehagelige’ følelser som vrede, pa-
ranoia, surhed og skuffelse sker med hen-
visning til nødvendigheden af at opretholde
‘den gode stemning’, risikerer vigtig og val-
id kritik at blive opgivet på bekostning af et
normativt og samfundsmæssigt krav om
glæde og positivitet (Ibid.). Mit ærinde er
derfor heller ikke et ‘traditionelt’ kropspo-
sitivt et af slagsen, der sigter på at tilskrive
den tykke kvindekrop mere positive egen-
skaber på trods af sundheds- og samfunds-
mæssige normer, der ellers næsten udeluk-
kende tildeler den andre og mere negative
af slagsen.2 Tværtimod er formålet med mi-
ne læsninger at fastholde og undersøge den
udsatte og dobbeltmarginaliserede positi-
on, som den tykke kvindekrop befinder sig
i, fordi den ikke blot er tyk, og derfor ofte
tilskrives en række negative egenskaber,
men også kvinde i en stadig mandsdomine-

ret og patriarkalsk verdensorden (Bordo
1993).

På baggrund af ovenstående ligger en
dekonstruerende og paranoid læsestrategi
muligvis ligefor. Jeg ser imidlertid et poten-
tiale i romanens beskrivelser af kroppen,
der synes at kalde på anderledes læsemulig-
heder, end dem en udelukkende paranoid
læsestrategi kan tilbyde. Det er dette poten-
tiale, en mere reparativ læsning skal åbne
op for, hvorfor jeg løbende i min analyse vil
forsøge at gå mere reparerende til værks
uden dog at kunne tilbyde vandtætte skot-
ter mellem mine paranoide og mere repara-
tive læsninger. I tråd hermed er det værd at
understrege, at analyser ikke er løsrevne
størrelser situeret i et vakuum. At foretage
en reparativ læsning af en tyk kvindekrop,
der samtidig indskriver sig i en rigid krops-
kultur, der så tydeligt kæder tykhed sam-
men med usundhed og sygdom, som det er
tilfældet i Danmark anno 2017, er en ud-
fordring, der kræver (politisk) vilje og lyst –
et aspekt jeg vil diskutere yderligere blandt
andet ved at inddrage begreberne glædes-
drab og queer futurisme.

TYNGDEN FRA KROPPEN

Kort fortalt er romanen Sort (2012) hoved-
sageligt bygget op omkring protagonisten
Sanne og hendes minder om forældrenes
skilsmisse, hendes parforhold med kæresten
Jesper, der seksuelt tænder på at fede Sanne
op, deres sexliv, Sannes mange vredesud-
brud og hendes fars kræftsygdom, der ud-
vikler sig og betyder, at Sanne og Jesper
flytter ind i Sannes barndomshjem for at
passe ham den sidste tid inden hans død –
en begivenhed, der også afslutter romanen.
Sporadisk spredt mellem fortællingerne
dukker dokumentarisk materiale op i form
af venstreorienterede læserbreve skrevet af
Sanne og optegnelser, noter, journaler og
medicinoversigter, der dokumenterer farens
liv.3 Beskrivelser af Sannes krop er mange
og ofte tvetydige – de vidner om både den
smerte, der kan være forbundet med en
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meget tyk krop, men også om det store be-
gær den rummer, og som Jesper nærer for
den: 

Sanne er vokset ud af sine gamacher. Hun
udskifter dem først, når syningen går op.
Jesper er ekstra opmærksom på hende i dage-
ne, inden de sprækker. Det udvidede stofs
gennemsigtighed. Elastikkens forsvinden ind i
fedtet, maven der buler ud nedenunder. Hen-
des fyldige skød. Hun klæder sig i korte,
stramtsiddende trøjer. […] Brysterne flyder
frit under stoffet, gnider mod maven. Det svi-
er. Jesper vasker og tørrer hende. Plejer hu-
den med salve. […] 
– Lidt forover, beder han. 
Hun læner sig frem. Svajer i ryggen, mærker
tyngden fra kroppen mod gulvet. En værken-
de lænd. Står dér (2012: 152). 

Og det er ikke kun Jesper, der begærer San-
nes krop. Sanne har filmet sig selv (og gør
det senere med hjælp fra Jesper) og lagt vi-
deoerne på nettet. I videoerne løfter Sanne
i sine deller og lader dem falde på plads,
hun gisper efter vejret, spiser og slår sig på
sin udspilede mave. Grænserne mellem
mad, sex og begær flyder således sammen i
flere af fortællingerne om Sannes og Jespers
forhold, som her, hvor Jesper har lavet
mad:

Han har hældt rødvin op i glassene, skål, siger
han. Hun drikker. Han tilbyder at skære ma-
den ud for hende. Vil gerne hjælpe hende,
made hende, stikke sin tunge ind i hendes
mund. Smagen af sovs. Han skærer kødet ud.
Kartofler, pastinak og selleri. Han dypper kø-
det i sovsen, stikker gaflen ind i hendes
mund. Hans rejsning er intimiderende bag
buksestoffet. Hun tygger og sluger (2012:
182). 

Det er denne komplekse og sjældent enty-
dige fremstilling af Sannes krop og seksuali-
tet, der åbner op for muligheden af en me-
re reparerende læsning af Sort. For selv om
skildringen af Sanne er anti-normativ (her

forstået som ikke-mainstream) og tydeligt
trækker på en populærkulturel forestilling
om den tykke kvinde som ude af stand til at
styre sit begær såvel som sin appetit (Bordo
1993), så fortælles Sannes krop interessant
nok hverken frem som aseksuel eller syge-
lig. Tværtimod er det netop Sannes enorme
og næsten grænseoverskidende massefylde,
der gør hende til en begærlig og begærende
krop. Et eksempel herpå er beskrivelsen af,
hvordan Jesper indhyllet i “en lugt af sved
og betændelse” bader Sanne, vasker hendes
krop fri for “gulligt sekret” og plejer hen-
des mange røde, ømme sprækker under
dellerne. Den sproglige beskrivelse af San-
nes krop er således i højere grad gjort fras-
tødende end flatterende, og har ikke meget
tilfælles med en traditionelt erotisk iscene-
sat kvindekrop. Alligevel er beskrivelsen ty-
delig seksuel, meget intim og nærmest
æggende som et udforskende forspil:

Han vender hende en smule om på siden så
han kan vaske hendes ryg. […] Ind mellem
balderne. Han presser dem fra hinanden med
fingrene, vasker omhyggeligt omkring ende-
tarmsåbningen. […] Han stryger kluden ned
mod skeden, sætter sig på hug og skiller
skamlæberne ad. Der sidder lidt toiletpapir
fast, som han fjerner med to fingre. Dupper
med kluden. Han stikker sin tunge op i hen-
de, slipper med sin hånd og lader lår og bal-
der omslutte ham (2012: 15-16). 

At Sannes seksualitet og begær fylder me-
get i romanen er i det hele taget en pointe,
der er værd at notere sig alene fordi eroti-
ske og seksuelle populærkulturelle repræs-
entationer af den tykke krop ellers som re-
gel er meget sparsomme, nok særligt fordi:
“(…) the fat woman is removed from the
scheme of attractiveness given that her size
violates traditional ideas of feminine icono-
graphy” (Richardson, 2010: 83). I stedet er
der tradition for at fremstille den tykke
krop som ude af stand til at have et tilfreds-
stilende sexliv eller simpelthen som decide-
ret aseksuel (Asbill, 2009; Pyle & Loewy,
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2009; Richardson, 2010). Fremfor at skil-
dre Sanne som uinteresseret i sex beskrives
hun tværtimod som en yderst seksuel kvin-
de, der i høj grad begærer sig selv og sin
krop: “Når hun slår sig selv, sender det bøl-
ger igennem hende. Det kan ses på opta-
gelserne, kroppens rystelser. Hun spiser,
imens hun filmer, propper sig til maven
presser mod hendes skød. Slagenes accele-
ration. Ofte kommer hun.” (Holst 2012:
50). Sanne og Jespers forhold bygger såle-
des også i høj grad på sex og begær – noget
der tydeligt har defineret deres relation si-
den deres første møde:

Hun havde aldrig tidligere set på en mand
med et blik, der bad ham trænge ind i sig.
Hun havde altid klaret det selv og havde fore-
stillet sig, at hun ville blive ved med det.
Jesper tog hende bagfra op af et træ. Hun var
30 år gammel. Det var første gang, hun mær-
kede følelsen af nøgen hud mod sin. Mærke-
de en andens tunge mod sin. En stiv pik oppe
i sig. 
– Igen, bad hun. (Ibid.: 51).    

Skildringen af Sannes seksualitet og begær
bryder således i den grad med fordomme
om, at tykke kroppe slet ikke kan, vil eller
bør have sex og rammesætter i stedet Sanne
som en yderst handlekraftig og viljestærk
kvinde, der trods sine mobilitetsproblemer
og en gennemsnitlig set sen seksuel debut,
ikke lider under sin feeders4 vilje og magt
og da slet ikke seksuelt, hvor Sanne ind
imellem er den, der “knepper Jesper”
(Ibid.: 170) og med sin store vægt domine-
rer ham – noget der ellers traditionelt set er
forbundet med heteronormative forestillin-
ger om mandens aktive og aggressive sek-
suelle rolle i mødet med den mere passive
kvinde. 

I forsøget på at læse med teksten er det
desuden værd at bide mere overordnet
mærke i de både nuancerede og til tider
tvetydige beskrivelser af Sanne, idet popu-
lærkulturelle repræsentationer af den tykke
(kvinde)krop ellers ofte reducerer den til en

endimensionel og stereotyp figur (Murray
2008). Blandt velkendte tykke arketyper
kan nævnes: Den sjove og ofte uheldige si-
dekick til den slanke helt (fx ‘Hjørdis’ fra
tv-serien Rita eller ‘Keld’ fra Olsenbanden-
filmene), Den ensomme og udstødte stak-
kel (fx ‘Fede Dorit’ fra børneanimationsfil-
men Terkil i knibe, ‘Mulle’ fra romanen/
ungdomsfilmen Zappa eller ‘Tykkesen’ fra
romanen/filmen Det forsømte forår, der
dog senere udvikler sig til:), Den magtfulde
og grådige (forretnings)-mand, der med en
symbolsk struttende vom fremviser sin vels-
tand. Skildringen af Sanne som både velud-
dannet, hidsig, viljestærk, liderlig, intelli-
gent, politisk, egoistisk, voldsom og om-
sorgsfuld gør hende imidlertid til en yderst
mangefacetteret og kompleks figur, der
yderligere bryder med udbredte forestillin-
ger om, at dét at indgå i et feeder/feedee-
forhold altid er et udtryk for undertrykkel-
se og udnyttelse,5 og at tykhed skulle være
et udtryk for uvidenhed om kost og moti-
on og mere generelt: uddannelse.6 Beskri-
velserne af Sannes krop og hendes forhold
til sine nærmeste indbyder således til forny-
et diskussioner af, hvordan agens, subjekti-
vitet og viden forstås i relation til tykhed –
diskussioner, der på ny kan siges at gøre
kroppen til en politisk kampplads. 

SMÅ FORLØSNINGER

Det er næsten som om bogens overordnede
kritik er blevet kogt ned og smidt ind på si-
de 154 i form af modsvar, skrevet af Sanne,
på et læserbrev vedrørende regeringens for-
søg på at forlænge den danske befolknings
levetid:  

Det er bestemt værd at overveje (…) med
hvilken begrundelse man så krampagtigt fast-
holder og forsøger at forlænge livet. Person-
ligt har jeg sat mig for at modarbejde den
konstante optimering af kroppen som en falsk
omsorgsfuld varetagelse af det enkelte indi-
vid, der reelt set bunder i et politisk ønske om
at forøge befolkningens samfundsmæssige
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nyttefunktion. Hold dig sund og rask og
evigt mobil og fleksibel, så vi er fuldstændig
sikre på, at du kan yde dit i den cirkulerende
produktion af varer og subjekter. Så skide
være med, hvor tomt og meningsløst dit liv
ellers måtte synes. Lev et langt politisk lydigt
og økonomisk nyttigt liv som passiviseret for-
bruger, pakket ind i tryghed så vi er fuldstæn-
dig sikre på, at oprøret aldrig når længere end
et muligt skingert læserbrev (154). 

Sannes sarkastiske læserbrev og hendes per-
sonlige forsøg på at modarbejde den kon-
stante optimering af kroppen, gør ikke bare
Sanne til vred og temmelig kynisk skribent,
men også at hun kan læses som en kropsak-
tivist, der kritisk spørger ind til normative
og disciplinerende kropspraksisser og -for-
ståelser. Noget tyder desuden på, at Sanne,
der er humaniorastuderende og i gang med
sit speciale, med stor sandsynlighed har stif-
tet bekendtskab med Foucault og hans
magtanalytik. Sanne synes således meget
enig i en Foucauldiansk pointe om, at mo-
delleringen og udformningen af kroppen er
et magtpolitisk anliggende, der etablerer
grænser og normer for, hvad der kan gen-
kendes og tolereres som en ‘rigtig’ og ønsk-
værdig krop (Foucault 1994). Læserens vi-
den om Sannes meget store krop betyder
samtidig, at endnu en udbredt fordom
punkteres; nemlig den at tykhed aldrig er et
aktivt valg, men tværtimod en uheldig og
trist konsekvens af fx en ‘usund livsstil’.
Sannes læserbrev planter således ideen om,
at Sanne med sin meget høje vægt slet ikke
opfatter sig selv som et offer eller sin krop
som ‘problematisk’, men i stedet bevidst
bruger den til at modsætte sig dogmer om
at være effektiv og sund. Sanne kan dermed
læses frem som mere og andet end en vred
læserbrevsskribent og Foucault-inspireret
kropsaktivist; nemlig som en feministisk
glædesdræber, der peger på samfundsmæssi-
ge uretfærdigheder og kropslige privilegier.

Med figuren feministisk glædesdræber
beskriver Ahmed det potentiale, hun ser i
den sure, vrede og forbitrede feminist, der

med vilje ødelægger de andres glæde og
den gode stemning, når ellers den gode
stemning hviler på og dækker over eksem-
pelvis sexisme, racisme, homofobi, etc.
(2010). “Does the feminist kill other peo-
ple’s joy by pointing out moments of sex-
ism?” spørger Ahmed og svarer retorisk:
“Or does she expose the bad feelings that
get hidden, displaced or negated under
public signs of joy?” (2010: 65). Den femi-
nistiske glædesdræber er dermed en figur,
der “exposes the inequalities, unfairness, or
unhappiness of others as a precondition for
the happiness of the privileged, making the
norm momentarily uncomfortable for those
who otherwise never notice the privileges
they enjoy“ (Frederiksen 2014: 8). Det fe-
ministiske glædesdrab handler med andre
ord om at holde fast i vreden, frustrationen
og surheden som en strategi, der kan afs-
løre uretfærdigheder og gøre normen ‘ube-
hageligt’ opmærksom på sin egen uforstyr-
rethed (Ibid.). Ahmed noterer sig imidler-
tid, at rollen som glædesdræber ikke er let:
Den vrede feminist anses ofte for at være
den, der bringer den dårlige stemning med
sig. Således misforstås feminister generelt
som værende grundlæggende sure og vrede
i stedet for nogle, der er gjort sure og vrede
af de uretfærdigheder, de ser og oplever
(Ahmed 2010: 65).  

At læse Sanne som en feministisk glædes-
dræber betyder, at hendes hyppige og ind
imellem voldsomme vredesudbrød ikke
længere kan afskrives som ‘hysteriske’ og
hidsige ligegyldigheder. I stedet kan de
læses som en reaktion på den dårlige stem-
ning, der konstant omgiver den tykke krop,
som da Sannes tidligere klasselærer oven på
et vredesudbrud foreslog at isolere Sanne af
hensyn til Sanne selv og den gode stemning
i klasseværelset: “Det går ud over de andre
børn, sagde hun. – Jeg tror også, at Sanne
bedst kan lide det sådan, uden for mange
øjne på sig” (2012: 36). Som glædesdræber
er Sanne således heller ikke grundlæggende
vred, men bliver det, når hun eksempelvis
læser avis: 
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Artiklerne, hun læser, medfører trykken for
brystet, sammenbidte tænder, hændernes si-
tren. […] Hun læser højt inde i sig selv, tun-
gen bevæger sig bag tænderne. Journalistiske
vinkler. Udsnit af liv. Skamkneppede prostitu-
erede, overvågning og mikrolån. Forebyggel-
seskommissioner. PET. (Ibid.: 48)

Sannes vrede, som artiklerne afføder, ud-
munder i læserbreve skrevet på et øjeblik
under højlydt råben: 

Sommetider banker naboen på væggen. Så
stopper Sanne med at råbe, hænderne ryster
stadigvæk. Kæben gør ondt. Hun er særlig
følsom i fingerspidserne, tasteturet er koldt,
1000 enheder inklusiv mellemrum. Hun hol-
der sig instinktivt inden for læserbrevets ans-
lagsbegrænsninger, får afløb på et øjeblik
(Ibid.) 

Frem for at være “ugennemtænkte” og “il-
tre” udbrud, som faren kalder dem (Ibid.:
72), foretrækker Sanne at tænke på sine
læserbreve som “uredigerede”, “et øjebliks
acceleration” og som små forløsninger
(Ibid.). Med sine vrede læserbreve af
næsten seksuel karakter protesterer Sanne
over alt fra sexistiske licens-betalte tv-pro-
grammer (Ibid.: 125) til debattøren Uwe
Max Jensens tolkning af radikal-feministen
Valerie Solanas’ attentatforsøg på Andy
Warhol (Ibid.: 62). Sannes protester kan
læses som konkrete forøg på at ødelægge
fællesskabets gode stemning og lykke, når
den forekommer på bekostning af andre,
der står udenfor – som her i et indlæg om
Sandholmslejren: “Således kan vi under
overvågede og ordnede forhold skille os af
med utilpassede og uvelkomne individer og
endda finde accept af denne udryddelse hos
samfundets borgere gennem en systematisk
installerende normmæssighed, der er lige så
ekskluderende, som den er selvreguleren-
de” (Ibid.: 46). Det er ikke kun Sannes kri-
tiske læserbreve, der kredser om emnerne
regulering og disciplinering: I sine studier
er Sanne optaget af individets forsøg på at

unddrage sig sproglige og samfundsmæssi-
ge strukturer (Ibid.: 86-87) og i sociale
sammenhænge gør Sanne, hvad hun kan
for at modsætte sig organisering, discipline-
ring og sociale spilleregler – som når hun
fejer vådlagnet til side og pisser i madrassen
i protest over Jespers forsøg på at organise-
re og rydde op i lejligheden. Sanne vredes-
udbrud kan da læses som et aktivt våben i
kampen mod alt det, Sanne finder proble-
matisk, og som et udtryk for agens og poli-
tisk vilje. 

Gennem fortællinger om Sannes store
begær, hendes sexliv og vrede og ikke
mindst hendes krop, der gang på gang
overskrider sig selv i størrelse og form, rej-
ser romanen spørgsmål om, hvad der over-
hovedet er at betragte som sundt, be-
gærligt, sexet og ønskværdigt. I et repara-
tivt perspektiv bliver Sannes tykke krop til
en politisk kampplads, hvor normer for
kropslighed, seksualitet og agens forhandles
og udfordres. Når Sanne tildeles rollen som
feministisk glædesdræber, opstår der således
en temmelig unik mulighed for at læse den
tykke krop frem som en krop, der aktivt,
bevidst og velovervejet yder modstand mod
forestillingen om ‘den rigtige, slanke, sun-
de og fleksible krop’ ved at forstyrre den
gode stemning, der omkredser den. Den
reparative læsning, der her vokser ud af den
tykke krops særlige evne til at vække ube-
hag, er imidlertid svær at fastholde, fordi en
række problematikker, som jeg nu vil se
nærmere på, konstant dukker op.

SYGELIGHED

Det er Jesper, der passer, plejer og mulig-
gør et liv for Sanne, hvori hun ikke behøver
foretage sig meget andet end at spise og
skrive. Jesper forsørger dem begge, han ar-
bejder, handler ind, rydder op, laver mad,
gør rent, farver hendes hår og puder Sanne
op i sengen, mader, barberer og vasker
hende. Flere passager indikerer imidlertid,
at Sannes krop reelt er ved at give efter og
op for vægten: “Hendes håndled værker.
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Hænderne er svedige mod cisternen. Knæe-
ne og hoften gør ondt. Selv i hvile. Smul-
drende knogler, udtyndet væv og porøse
lameller. Knogleskørhed?” (183). Jespers
manglende interesse for Sannes mulighed
for fx at kunne bevæge sig omkring på egen
hånd sammenholdt med de mange beskri-
velser af hans store lyst til Sannes enorme
og voksende krop betyder, at han kommer
til at fremstå som en mand, der er mere op-
taget af sit eget seksuelle begær end sin
kærestes mulighed for at overleve det – et
karaktertræk, der gør Jesper temmelig
usympatisk. Med fortællingen om, hvordan
Jesper med meget travle forældre blev for-
sømt og voksede ensomt op i Bangkok me-
re end indikeres det samtidig, at han af den
grund meget tidligt udviklede en forsmag
for det seksuelt ‘aparte’. Logikken heri sy-
nes at være, at Jesper, fordi han så ofte var
overladt til sig selv, er blevet noget sær – et
karaktertræk, der afspejler sig i hans seksua-
litet: 

Jesper sad blandt publikum. Han kunne sta-
dig lugte deres [sexarbejderne, der tidligere
på dagen har glatbarberet og haft sex med
Jesper] dagssved på sig. De spredte benene
ud mod publikum, skød bolde ud af deres fis-
ser, sådan et potentiale, en byge af bordten-
nisbolde ud i lokalet. Jesper greb boldene,
tog dem med sig hjem, gemte dem i kisten
med breve og andet af værdi (67).

Romanens fortællinger om den ensomme
Jespers seksuelle oplevelser på thailandske
bordeller i sin tidlige ungdom får ham
imidlertid ikke til at fremstå som en ‘even-
tyrlysten’ og seksuelt nysgerrig figur, men
tværtimod som en mand med ‘perverse’
seksuelle lyster – noget der samtidig sætter
et aftryk på forholdet til Sanne, og får
Jespers fascination af hendes krop til at
fremstå som en sygelig fetich. Når Jesper
beskrives som en ensom særling med et
‘outreret’ begær underminerer det med an-
dre ord forholdet til Sanne, idet det samti-
dig antydes, at det er Jespers ‘fordrejede’

personlighed og ‘perverse’ begær, der giver
ham hans ‘mærkværdige’ lyst til Sannes tyk-
ke krop. 

Foruden forholdet til Jesper fylder San-
nes erindringer om forældrenes skilsmisse
meget. Det bliver således et både tidsligt
såvel som følelsesmæssigt brydningspunkt
for Sanne, da moren forlader faren til fordel
for hans bedste ven, som hun har haft en
affære med og faren efterfølgende svigter
Sanne, fordi han, begravet i sorg over
bruddet, ikke magter hende. Tilbageblikke-
ne på den temmelig triste og ind i mellem
også turbulente barndom kommer (som
med Jesper) let til at tjene som psykologisk
og altoverskyggende forklaringsmodel for
hele Sannes person og liv – og i særdeles-
hed for hendes ‘problem’: hendes krop. Be-
skrivelserne af Sannes barndom understøt-
ter således en indlejret logik om, at krop og
sjæl har et naturligt sundt og neutralt leje,
men at Sannes tykke krop desværre signale-
rer, at hun er ude af balance. Sanne er såle-
des ikke bare tyk, fordi hun ønsker at være
det, men er ‘endt’ sådan, fordi hun har dy-
be ar på sjælen. En sådan logik truer der-
med med at reducere Sannes høje vægt,
hidsige temperament og vrede til sygdoms-
tegn og gør den tykke krop til et abnormt
symbol på skjulte problemer, der, hvis de
blev behandlet, ville forsvinde. 

Som da Sanne genkalder sig en tur på
stranden med sine forældre inden de blev
skilt. Hvordan de ovenpå et af hendes vre-
desudbrud over en ødelagt leg fastholdte
hende med magt, bar hende ned til vandet
og afkølede hende i det og efterfølgende
svøbte hende i håndklæder. Fortællingerne
om den vrede barne-Sanne, der bliver us-
tyrlig og hidsig, når hun ikke får sin vilje,
binder sig an til fortællinger om hendes
voksenliv, i hvilke hun på samme vis over-
mandes af vreden, råber, skriger og slår
vildt omkring sig, når noget synes at gå
hende imod. Som når hun uden held på
posthuset forsøger at afmelde sig modtagel-
sen af reklamer, når hendes læge behandler
hendes hæmorider, eller her, hvor Sanne
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oplever problemer med at bestille en tog-
billet ved hjælp af DSB’s telefoniske selvbe-
tjeningsautomat: 

Metalsmagen får det til at vende sig i hende.
Hun spytter ned i sin kaffekop. 
Vi har ikke modtaget noget indtastning og af-
bryder derfor opkaldet. 
– FUUUCK! skriger hun og slår telefonen
ned i sofabordet. 
Hun løfter røret op til øret igen.  
– HALLO! skriger hun ind i røret. 
We are not registering your response, this call
will be cancelled. 
Mobilen smadrer, da hun kyler den ind i
væggen (99).

De mange ofte helt umotiverede vredesud-
brud, der dukker op på siderne mellem
Sannes tilbageblik på barndommen, flyder
sammen og truer med at reducere hende til
fusionen af (endnu) to velkendte stereoty-
per: Barnet (der uden sans for rimelighed
og proportioner grådigt kræver mere og
mere) og Den hysteriske kvinde (som er
helt urimelig og ude af stand til at kontrol-
lere sig selv og lægge bånd på sin krop). Af
den grund kommer Sanne let til at fremstå
som Freuds prototype på ‘Den hysterisk
kvinde’ og med beskrivelserne af hendes
krop, sexliv og parforhold i tillæg; som fan-
get i sin egen vrede og langsomt døende
krop og som et offer for sin kærestes per-
verse og sygelig seksualitet.   

Selvom modstand ikke behøver tage
form af hverken bevidste eller overlagte
handlinger for at kunne tolkes som kritik,
så truer beskrivelserne af Sannes mange ra-
serianfald alligevel med at udviske min re-
parerende læsning af hende. Det sker
blandt andet, fordi Sannes vrede let kan af-
skrives som subjektive følelsesudbrud ud-
løst af hendes hidsige og sygelige natur
fremfor en reaktion på og kritik af den ver-
den, der omgiver hende – og som gør hen-
de vred. En reparativ læsning finder som
bekendt sted på trods af modsatrettede og
nogle gange problematiske (mod)fortællin-

ger. Fortællingen om Sanne er heller ingen
undtagelse:  Det kræver således en ‘repare-
rende’ vilje til at læse henover nogle ret
uskønne og stereotype fremstillinger af den
tykke krop. Min reparerende læsning af
Sanne er da muligvis skrøbelig, men finder
trods alt en modstemme i Sannes (både be-
vidste og ubevidste) forsøg på at yde mod-
stand. Ikke mindst når det handler om hen-
des omgivelsers opfordringer til at tabe sig,
‘blive sund’, leve længere og måske oveni
købet få børn. Sanne synes således ganske
uinteresseret i samfundsmæssige krav om
en lykkelig fremtid og et langt liv – en po-
inte, som psykoanalytiske queerteoretiker
Lee Edelmans begreb queer futurisme mu-
ligvis kan bidrage til. 

ET FALD AF SORT

Med sin svært pessimistiske bog No Future
– Queer Theory and the Death Drive (2004)
retter Edelman en heftig kritik af den frem-
tidstankegang, som han med begrebet re-
produktiv futurisme kalder den heteronor-
mative ideologi, der har gjort Barnet til
symbolsk figur og orienteringspunktet for
al politisk tænkning. Ifølge Edelman har
umuligheden af at begribe en fremtid uden
Barnet, gjort det til “(…) the telos of the
social order (Ibid.: 11)” og “(…) the per-
petual horizon of every acknowledged poli-
tics, the fantasmatic beneficiary of every
political intervention (Ibid.: 3). Edelman
hævder således, at en altoverskyggende fan-
tasi om det uskyldsrene Barn, sammen med
forestillingen om at det skulle være bæreren
af selve fremtiden, har tildelt Barnet en pri-
vilegeret position i den sociale orden og
gjort det til det ultimative symbol på succes-
fuld reproduktion. Den succesfulde repro-
duktion handler imidlertid ikke alene om
konkret menneskelig regenerering, men
også om en ‘vellykket’ reproduktionen og
videreførelse af eksempelvis (heteronorma-
tive) traditioner, værdier, historisk betyd-
ning, normer og kulturel mening. Repro-
duktiv futurisme er dermed også en fasthol-
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delse af fortiden i fremtiden, hvorfor det at
værne om og ofre sig for det evige omdrej-
ningspunkt i form af Barnet også altid må
forstås som et forsøg på at opretholde en
politisk status quo. Ifølge Edelman er mo-
derne politisk retorik og handling så gen-
nemsyret af fantasien om Barnet, at det er
blevet en decideret umulighed at være
imod Barnet, hvis man ellers samtidig vil
gøre sig forhåbning om at forblive et gen-
kendeligt subjekt inden for et vestligt poli-
tisk tankesystem (Ibid.: 3). Barnet og den
reproduktive futurisme er dermed også vol-
delige konstruktioner, der kvæler og lukker
ned for alternative fremtider og politiske
handlemuligheder, hvorfor Edelman sim-
pelthen foreslår fuldstændigt at undergrave
og ødelægge den gældende samfundsor-
den: “[…] Fuck the social order and the
Child in whose name we’re collectively ter-
rorized, […] fuck Laws both with capital ls
and with small; fuck the whole network of
Symbolic relations and the future that
serves as its prop”(Ibid.: 29). 

Et muligt våben i kampen mod Barnet er
queerness, som Edelman beskriver som den
reproduktive futurismes dualistiske mod-
sætning og nemesis. Inspireret af Jacques
Lacans strukturalistiske psykoanalyse peger
Edelman på, at forestillingen om Barnet er
en både foranderlig og ufuldkommen kon-
struktion – et faktum som den sociale or-
den konstant prøver at dække over gennem
forsøg på at stabilisere dets mening. Sta-
biliseringen sker blandt andet ved at
tilskrive (alt det Barnet ikke er:) død,
ødelæggelse, perversion og degeneration
den queer figur, hvorved queerness: “[…]
names the side of those not ‘fighting for the
children,’ the side outside consensus by
which all politics confirms the absolute val-
ue of reproductive futurism” (3). Fremfor
at benævne en identitetskategori, er queer
således i stedet det, der konstant udgræn-
ses, idet queerness, ifølge Edelman: “[…
]never define an identity; it can only ever
disturb one” (17). 

Sanne kan ses som et sådant forstyrrende

queer element i romanens fortælling om
det at leve. Omkranset og til dels udgjort af
fortællinger om død, sorg, angst, vrede,
(kropslig) ødelæggelse, opløsning, sygdom
og raseri peger Sanne så at sige ‘ingen ste-
der hen’ og da slet ikke i retningen af en re-
produktiv fremtid: 

– Måske i nat, hvisker [Jesper] og lægger en
hånd på hendes mave. 
Hun nikker og tænker, at hendes vægt for-
mentlig arbejder til hendes fordel. Hun vil
helst, at det bare er de to. Jespers forvent-
ningsfulde blik vil med tiden blive bebrej-
dende. Hun forestiller sig, at hun kan leve
med det. I bytte for sin manglende repro-
duktion (Holst 2012: 77).   

Sanne bliver imidlertid hen mod slutningen
af fortællingen gravid, men vælger en abort.
Hendes far, der langsomt dør i stueetagen,
mens Sanne, Jesper og den øvrige familie
venter, er yderligere et dystert element, der
griber ind i fortællingen om Sanne og ska-
ber hende som en figur overassocieret med
død og sygdom. I kontrast til Sannes anti-
reproduktive krop står blandt andet hendes
mor og Sannes to papsøstre, som med de-
res slanke, høje, solbrune og elegante krop-
pe tilsammen udgør fortællingen om en ny,
levedygtig og lykkelig familie, der tydeligt
peger fremad i retning mod fremtiden og
den succesfulde reproduktion af gældende
normer for familieliv, kropslighed og kvin-
delige skønhedsidealer. Sanne bliver da til
en queer figur konstant på tværs af fortæl-
lingen om den lyse, gode og bedre fremtid.
Hendes familie og Jesper skubber på –
fremad mod lykken – men Sanne synes ikke
interesseret i at deltage og yder modstand.
Som her, hvor en misforståelse mellem San-
ne og hendes onkel afslører, at Sanne ven-
ter på døden, ikke barnet: 

– Hvordan har Mikkel det, spørger hun. 
Onklen nikker. 
– De venter sig jo, siger han. […]
– Og hvad med dig, spørger onklen. 
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Sanne flytter sig væk fra rækværkets fugtige
belægning. 
– Vi venter, siger hun. 
– Nu skal I ikke vente for længe. 
Hun ser spørgende på ham. Hans ansigt er al-
vorligt, han trækker på skuldrende. 
– Du er jo ikke helt ung længere. 
Hendes blik flakker. 
– Jeg mener Peter [faren], siger hun, vi går
bare og venter… på Peter (Ibid.:172-173). 

Sanne er ikke for Barnet – hverken det kon-
krete i hendes krop eller de fantasier om
det, der underbygger samfundsstrukturer,
som skubber individer i retningen af be-
stemte livsmønstre. Sanne drømmer ikke
om moderskabet, kernefamilien eller et
langt og sundt liv. I stedet ser hun et po-
tentiale i altings opløsning og i det sorte
mørke: 

[Faren] krævede, at Sanne anstrengte sig,
koncentrerede sig om at se noget mere end
det umiddelbart synlige. 
– Jo mørkere, jo tydeligere, belærte han hen-
de.
Han skubbede hende. Vrissede af det oplagte. 
Der findes øjeblikke, lige inden hun sover,
hvor alt styrter. Det genkendelige smadres. Et
fald af sort. Det fortalte hun ham, om det
sortes potentiale, om altings opløsning (Ibid.:
159).

Sanne har af sin far lært om potentialet
gemt i mørket – i stedet for at afskrive ‘al-
tings opløsning’ som en problematisk til-
stand, der for alt i verden må undgås, op-
søger Sanne øjeblikke, hvor ‘alting styrter’.
Med romanens skildring af Sannes uregerli-
ge krop, farens forfald og de tos fascination
af ‘sortheden’ kredser fortællingen om død,
kaos og sorg og peger således på en ander-
ledes fremtid end den reproduktive. Disse
temaer giver imidlertid også anledning til
diskussioner om, hvilke narrativer om og
repræsentationer af tykke kroppe, der over-
hovedet er mulige? Om rimeligheden af, at
reparative læsestrategier tilsyneladende er

nødvendige for at få den tykke krop til
fremstå som andet end grænseoverskriden-
de, pervers og syg? I et mere paranoidt per-
spektiv peger romanens fortælling om San-
ne således også på en uretfærdighed og et
grundlæggende samfundsmæssigt problem
i vores forhold til tykke kroppe, nemlig
den, at det ikke synes muligt at læse og
skrive den tykke kvindekrop frem som an-
det end en kropslig fiasko, der må og skal
forandres, hvis den vil genkendes som en
del af fællesskabet – det levedygtige såvel
som det (sundheds)politiske. De mørke og
ildevarslende beskrivelser af Sannes krop og
liv rejser dermed spørgsmålet om, hvordan
det overhovedet er muligt at fortælle om
og tænke tykke kroppe.  

Med hjælp fra Edelman kan læsningen af
Sanne som en queer figur, der aktivt og be-
vidst modsætter sig krav om en lykkelig
fremtid, imidlertid fastholdes – en læsemu-
lighed, der åbner op for muligheden af at
tolke Sanne som en feministisk glædes-
dræber, som ikke blot gennem politiske yt-
ringer og vrede læserbreve forsøger at øde-
lægge den gode stemning, men som på
langt mere håndgribelig, anarkistisk og kor-
pulent vis forsøger at modsætte sig sam-
fundsmæssige normer for kropslighed samt
de forestillinger om den glæde, der efter si-
gende skulle følge med i kølvandet på den
slanke og reproduktive krop.

Når Probyn, som beskrevet indlednings-
vis, derfor kritiserer, hvad hun kalder for
identitetspolitiske forsøg på ‘normalisere’
den tykke krop, overser hun således en vig-
tig pointe: At ikke alle politiske strategier,
og slet ikke queerpolitiske, nødvendigvis
har til formål at erobre og sikre sig en plads
inden for normens grænser – tværtimod. I
stedet synes Sanne opsat på at udnytte sin
allerede tildelte abjekte position i forsøget
på helt at undergrave det normsystem, der
diskvalificerer hendes tykke krop og afviser
hendes kritik som følelsesladet, misforstået
og fejlrettet subjektiv vrede. Med denne
læsning bliver Sannes krop da til som ét
stort protesttegn og som en helt konkret,
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og ikke spor metaforisk, politisk kampplads.
Sannes krop er en Edelmansk fuck-finger til
systemet og alle dets gode intentioner om
optimering og livskvalitet. 

At jeg har anvendt Ahmeds feministiske
glædesdræber sammen med Edelmans vre-
de protester over Barnet i en reparerende
læsning, der har til formål at tilbyde Sanne
som en mere ‘positiv’ figur, vil i bagklogly-
sets klare skær næppe falde i de tos smag.
Ikke desto mindre er det hvad en mindre
paranoid læsning af Sanne blandt andet kan
tilbyde: en læsning, der forvandler den tyk-
ke figurs kropslige ‘fiasko’ til en queer stra-
tegi og genskaber Sanne som et politisk
subjekt med agens og vilje. Jeg har således
været mindre optaget af at kunne bekræfte
og validere Ahmeds og Edelmans teoretiske
pointer, og mere optaget af, hvordan ind-
dragelsen af deres respektive politiske stra-
tegier sammen med en mere reparerende
læsning, kan åbne op for andre perspekti-
ver, spørgsmål og (anderledes) kritiske
læsninger end en ‘queer-klassisk’ paranoid
analysestrategi kan.    
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Liberation, der hver på sin måde forsøger at bidra-
ge til mere positive repræsentationer af tykke krop-
pe i håbet om at mindske stigmatisering og diskri-
mination. 
3. Læserbrevene brugt i Sort er skrevet af Holst
selv under dæknavnet ”Sanne Jensen, Vesterbro”
og bragt i Dagbladet Information. I romanen 
blandes fiktion og dokumentarisme yderligere gen-

nem Holsts brug af billeder fra sin egen opvækst
samt sin fars sygejournal.
4. Denne betegnelse referer her til forholdet mel-
lem to personer, hvori den ene (the feeder) ’fodrer’
eller mader den anden (the feedee eller the gainer)
med det formål at opnå dels seksuel ophidselse og
vægtforøgelse. For en uddybelse se fx Richardson
(2010), kapitel 4: “’Watch me Grow!’ Fat Admira-
tion, Stuffing and Feederism”.
5. Se fx Murray (2004), hvori Murray blandt andet
stempler feederism som en misogyn praksis og i
øvrigt sidestiller den med det at skabe et monster. 
6. Se fx kapitel 21: ”Overvægt og fedme” i Folke-
sundhedsrapporten Danmark 2007 udgivet af Sta-
tens Institut for Folkesundhed, som blandt andet
konkluderer, at der ”er er klar sammenhæng mel-
lem fedme og uddannelsesniveau. Jo færre antal års
uddannelse desto større forekomst af fedme” (s.
264 , lokaliseret den 22. november 2016: ht-
tp://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser). Om-
vendt viste en omfattende amerikansk undersøgel-
se publiceret i The Lancet (2013), at forekomsten
af ’fedme’ er forbavsende ens på tværs af samfunds-
lag og desuden steget med omtrent samme hastig-
hed gennem årene. 
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