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Skeivhet blant de skeive en litteraturstudie av homofile roller i  

The Rocky Horror Show, Falsettos og Fun Home 

 

 

1.0 Innledning 

Denne oppgaven undersøker homofile roller i musikalhistorien. Samtidig som de klassiske 

musikalene fremviser tradisjonelle kjønnsroller forbindes sjangeren også med et stort homofilt 

publikum, og denne dobbeltheten, eller kanskje paradokset, gjorde meg nysgjerrig på skeive 

roller. Jeg har valgt ut The Rocky Horror Show (1973), Falsettos (1992) og Fun Home (2015), 

tre musikaler fra ulike tidsepoker med ulike homofile roller, og ved hjelp av kjønns- og skeiv 

teori skal jeg undersøke i hvilken grad og på hvilke måter disse homofile rollene utfordrer, 

bryter eller bekrefter dominerende kjønnsnormer.  

 

1.1 Problemstilling 

I hvilken grad, og på hvilke måter, har homofile roller i The Rocky Horror Show, Falsettos og 

Fun Home brutt med kjønn- og seksualitetsnormer?  

 

1.2 Metode 

Studien er en litteraturstudie, som vil si at den tar for seg allerede publisert litteratur og 

anvender den i drøftingen av problemstillingen (Dalland, 2012, 228). Litteraturen er i 

hovedsak hentet fra den elektroniske bibliotekstjenesten til både Høyskolen Kristiania, 

Nasjonalbiblioteket og Universitet i Oslo (Oria). Publikasjonene er både norske og engelske. I 

tillegg til å utføre søk rundt problemstillingen direkte, har jeg søk og lest rundt tematikken, for 

å prøve å skape en helhetlig forståelse av tema. 

 

Denne studien tar for seg to transmisjoner av forestillingene The Rocky Horror Show og 

Falsettos, i tillegg til offisielle innspillinger av musikalenes sanger. Da det ikke er en lovlig 

innspilt transmisjon av musikalen Fun Home velger jeg å kun anvende den offisielle 

innspillingen. Studien tar utgangspunkt i samtiden musikalene hadde sin urpremiere, og ikke 

året innspillingene ble filmet. Ettersom musikalene er reproduserte er det sannsynlig at rollene 

ikke er identiske som i sin første oppsetning, men det er lite som tilsier at store endringer har 
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blitt gjort i de nye oppsetningene. Derfor vil de behandles som originalen i denne studien. 

Dette er relevant for Rocky Horror og Falsettos. Studien ser på Fun Home gjennom den 

originale musikkinnspillingen, og vil derfor ikke kunne analysere musikalen gjennom 

sceniske virkemidler, kostymer etc. 

 

Oppgavens begrensede omfang innebærer at det ikke vil kunne gjøres en dyptgående analyse 

av de tre musikalene. Det vil si at analysen ikke vil ta for seg andre temaer som politisk 

omfang av tiden og etnisitet. Studien vil heller ikke ta for seg sceniske virkemidler eller 

regigrep.  

 

1.3. Oppgavens struktur 

Oppgaven begynner med å gi en bakgrunn for musikalen historie, med vekt på 

samfunnsrelevans. Deretter gis en kort presentasjon av handlingen og rollene i de tre utvalgte 

musikalene, samt en redegjørelse for oppgavens teoretiske rammeverk, kjønns- og skeiv teori. 

Teoriene operasjonaliseres gjennom tre analysepunkter, historisering, relasjon til 

protagonisten og seksuell identitet, som fokuserer analysen av de tre musikalene. Til slutt 

adresseres problemstillingen i konklusjonen, og studien plasseres inn i et bredere perspektiv.  

 

2.0 Bakgrunn 

De første musikalene, fra før 1940, la grunnlaget for det som da var en manglende 

dramaform. Musikalene ble sett på som en lavkulturell kunstform, i motsetning til for 

eksempel teateret, og slik forble det, og er til en viss grad, fremdeles. Som Scott McMillin 

skriver: «Manuset til standardmusikalene var alltid komedier, konkluderende romantiske 

komedier, med farselinkende tempo» ([min oversettelse] 2014, 15). Richard Rodgers og 

Oscar Hammerstein, to av de mest fremtredende musikalskaperne på 1940- og 50-tallet, 

jobbet for å heve musikalens status. De integrerte musikken og rollene i historien, slik at 

fortellingene ikke lenger bare var «show» med innslag av musikk, men snarere ble historier 

der musikk og tekst blir uatskillelig og på den måten utvidet rollenes formidlingsmuligheter 

(ibid. 5). McMillin omtaler effekten av sang i musikalen: 

 

«... the important effect of breaking into song remained the same as it had been when 

the range of character was narrow. The effect (…) is to double the characters into the 

second order of time, the lyric time of music, so that they gain a formality of 

expression unavailable to them in the book.” (ibid. 20) 
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Betydningen av at en karakter kan bryte ut i sang, uten at det ansees som unormalt, er nettopp 

at det gir rollene en evne til å formidle et indre liv, og dette gir musikalen en mulighet til å 

fortelle personlige historier på et tettere og dypere plan (Wolf, 2006, 354-357, McMillin 2014, 

20).  

 

Rodgers og Hammerstein var dog ikke like suksessfulle når det kom til tematikk. Bertol 

Brecht, for eksempel, omtalte musikalene fra 1940-tallet som «an empty form of drama» for 

dens manglende politiske standpunkt (i McMillin 2014, 26). Grunnlaget var likevel lagt, og 

endringene i musikalsjangeren fra 1940-tallet til i dag er store. Tematikkene er utvidet og flere 

og mer komplekse historier fortelles. Det er ikke lenger bare kjærlighet og død, men også 

psykisk helse, mangfold og politikk som utforskes og utspilles på scenen. Dette er tydelig i 

musikaler som blant annet Cabaret (1965), Next to Normal (2009), Dear Evan Hansen (2015) 

og Hamilton (2015). Homofili og identitet har også blitt et utbredt tema i flere musikaler i 

årene etter Rodgers og Hammerstein, blant annet i musikaler som A Chorus Line (1975), Kiss 

of the Spiser Woman (1992), Rent (1994), Avenue Q (2003), Kinky Boots (2012), og  

Everybody’s Talking About Jamie (2017).  

 

2.1 Kort handlingsreferat 

I The Rocky Horror Show (Luscombe, 2015) møter vi Brad og Janet, et normetterlevende par, 

som ødelegger bilen sin midt i ingenstedsland. I håp om å få låne en telefon finner de et slott 

der de blir tatt inn i varmen av litt uvanlige karakterer. De blir møtt av Frank N’ Furter, fra 

«Transexual Transylvaina», som forteller dem om sine forsøk på å lage en mann. Han viser 

dem sitt nyeste eksperiment, Rocky, som ikke bare faller i smak hos Frank, men og hos Janet. 

Musikalen ender i en slags alien-parodisk skrekkfilmslutt der Frank N’ Furter, og hans 

transsylvianske «venner», etter mye om og men, og selvfølgelig noen sanger, returnerer 

tilbake til Transylvania.  

 

Falsettos (Lapine, 2016) foregår, i første akt, i New York i 1979. Marvin har gått fra kona 

Trina og sønnen Jason for å være sammen med Whizzar, sin mannlige kjæreste. Musikalen 

omhandler i store deler familieforholdet mellom de fire, Trinas reaksjoner på Marvins nye liv, 

Jasons oppvekst i en «unormal» familie, og forholdet mellom Marvin og Whizzar. I slutten av 

akt én er det slutt mellom Whizzar og Marvin, og han står igjen mellom familien og 

kjærligheten. Andre akt beveger seg to år frem i tid, til 1981. Marvin prøver å løse 
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familieproblemene han har skapt, for å skape en ny form for «kjernefamilie», så langt som det 

går. Det flytter inn et lesbisk par ved siden av Marvin, han blir sammen med Whizzar igjen, 

men nå dukker nye problemer opp. En epidemi herjer i New York, Whizzar blir syk, og dette 

tvinger frem et samhold blant alle karakterene. Whizzar dør og Marvin står igjen alene, 

avhengig av den lille, og ganske rare, kjernefamilien han har skapt.  

 

I Fun Home tegner en voksen Alison Bechdel seg gjennom livet sitt. Hun forteller om 

oppveksten sin – om farens strenge husregler, om begravelsesbyrå og hemmeligheter, om 

morens pianospill, og om søsknenes tv-reklame lek – og senere om hennes college-liv. Vi ser 

den unge Alison som begynner på college og møter Joan. Hun forstår fort at hun føler en sterk 

tilknytning til Joan, og de to ender opp sammen. Alison kommer ut til foreldrene sine i et brev 

og venter på svar. På et hjemmebesøk prøver hun å få en reaksjon fra moren om hennes 

nyoppdagede seksualitet, men i stedet får hun morens beskrivelse av farens seksuelle 

historikk. Det viser seg at faren hennes også er homofil, han inviterer unge gutter hjem, 

forsvinner på natta, og holder seksualiteten sin så skjult han kan. Alison konfronterer til slutt 

faren, både med hans, og sin egen, seksualitet.  

 

2.2. Viktige roller 

Flertallet av rollene i The Rocky Horror Show kan betegnes som litt skeive, eller i hvert fall 

utenfor en heteroseksuell norm, men jeg fokuserer i denne oppgaven på Frank N’ Furter, som 

den utagerende, transseksuelle representanten for ytterkanten av den homofile 

frigjøringsbevegelsen. 

 

Falsettos har også mange spennende karakterer, men jeg vektlegger her Marvin og Whizzar, 

og deres forhold til både hverandre og omverden, og Cordelia og Dr. Charlotte, som omtales 

som «the lesbians next door». 

 

I Fun Home (Gold, 2015) fokuserer jeg på Alison, og hennes oppdagelse, utforsking og 

forståelse av sin egen seksualitet, samt hennes kjæreste Joan, og den mer stereotypiske 

fremstillingen av lesbiske kvinner.   

 

3.0 Teoretisk rammeverk  

Det flere måter å forstå kjønn og seksualitet på. I denne studien velger jeg å bruke 

kjønnsforskning, med historiker Thomas Laqueurs kjønnsmodeller som basis, og skeiv teori 
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og homoforskning, der jeg bruker blant annet Judith Butlers teorier, for å tilnærme meg 

spørsmål om normativitet. 

 

3.1 Kjønnsforskning 

Kropp og kjønn har mange dimensjoner, ikke bare biologiske, men også historiske, sosiale og 

kulturelle. At mennesker gjennom tidene har blitt klassifisert i kategoriene «kvinne» og 

«mann» har utvilsomt hatt stor innvirkning på hvordan vi oppfatter kjønn i dag, og på hvordan 

vårt samfunn er organisert.  

 

Thomas Laqueur presenterer, i boka Making Sex. Body And Gender From the Greeks to 

Freud (2006), to modeller for kjønn: ettkjønnsmodellen og tokjønnsmodellen (Lorentzen & 

Mühleisen 2006, 43-46). Ettkjønnsmodellen referer til den dominerende kjønnsforståelsen før 

1700-tallet som innebar at det bare var ett kjønn, der den mannlige, biologiske kroppen 

representerte mennesket og normen. Aristoteles, for eksempel, beskrev kvinnen som en 

«ufullkommen mann eller at avvik fra artens fullkomne form» (Lorentzen & Mühleisen, 2006, 

44). Ettkjønnsmodellen var tydelig hierarkisk, og mannen ble ansett å være på et høyere nivå 

enn kvinnen.  

 

Overgangen til tokjønnsmodellen ser vi på slutten av 1700-tallet, hvor kvinner og menn ikke 

lenger ble sett på som samme kjønn, men som tydelig adskilt. Laqueur viser at vitenskapen 

lenger ikke bare «utforsket kvinnekroppen, men konstruerte den som mannskroppens 

motsetning» (Lorentzen og Mühleisen 2006, 45). Fra 1800-tallet ble kjønnsforskjellene 

knyttet til ulikhetene i både biologi og fysiologi, i psykiske egenskaper og i sosiale roller, 

konkluderer Lorentzen og Mühleisen (2006, 45). Med ettkjønnsmodellen ble seksualitet og 

nytelse sett på som en vesentlig del også av kvinnekroppen. Orgasmen var ikke bare 

forbeholdt menn, den ble til og med lenge ansett som nødvendig for befruktning (ibid., 45). 

Synet på, og utøvelsen av, seksualitet er et felt hvor kjønnsforskjeller har blitt, og fortsetter å 

være, tydelige. Fra 1800-tallet har det vært en dreining mot at kvinner ikke lenger sees på som 

seksuelle vesen, noe som står i tydelig motsetning til menn som forventes å være frie og fulle 

av begjær fra ung alder (Lorentzen & Mühleisen, 2006, 45-47). Kvinner har altså mistet sin 

mulighet til seksuell utfoldelse og utforskning, og synet på kvinnelig seksualitet kan sees å 

påvirkes av dette, selv i dag.   
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Normative kjønnsroller og seksualitet er i stadig kulturell og sosial endring, og særlig fra 

1970-tallet har det vært sterke politiske bevegelser for å utvide rammene for aksepterte 

kjønnsroller og seksualitet. Med distinksjonen mellom biologisk kjønn og sosialt kjønn ble 

det lettere å forstå at kjønnsnormer og kjønnsroller er sosialt og kulturelt konstruerte, heller 

enn naturlige og gitte.1Denne anerkjennelsen av sosialt kjønn ga individer mer frihet til å 

utøve, utfordre og utvide tradisjonelle kjønnsroller og normer, og førte til at betydningen av 

biologiske kjønn ble mindre (Taylor, 2008, 68-70). Selv om disse sosiale og kulturelle 

endringene var radikale, og hadde stor innvirkning på samfunnet, har kjønnsforskningen på 

mange måter opprettholdt et binært normativt skille mellom mann og kvinne.   

 

3.2 Skeiv teori og homoforskning 

En måte å tilnærme seg spørsmål om normativitet er gjennom «queer theory», eller skeiv teori 

som jeg velger å kalle det heretter. Skeiv teori hadde sin opprinnelse i USA på 1990-tallet, 

som en del av postmodernismen, som en sterk kritikk av identitetsteori og tradisjonell 

kjønnsteori (Taylor, 2008, 64). Denne teoretiske retningen kom til i møte mellom kjønns-og 

homoforskning på den ene siden og homoaktivister på den andre siden, og brakte seksualitet 

mer eksplisitt inn i kjønns- og identitetsteori. Postmodernismen beskrives som en teoretisk 

retning opptatt av at verden var uløselig og ufullstendig, der «kunsten gjennomtrenger 

virkeligheten» (Appignanesi et. al, 1997, 73, 77-83). Dette sammenfaller med det Taylor 

fremhever tiden som: «... not certain, orderly or fixed, but [is] instead uncertain, disorderly 

and fluid» (2008, 37). Denne overordnede ideen om det flytende, fleksible og ubestemte er 

sentral også i skeiv teori, og i skeiv identitet. Ordet skeiv, eller queer, defineres noe likt. 

Organisasjonen Skeiv ungdom bruker «skeiv» som:  

 

En samlebetegnelse for seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter 

som bryter med samfunnets forventninger om at man skal være heterofil og ciskjønnet. 

Homofil, lesbisk, bifil, aseksuell, panfil og trans er eksempler på identiteter som går 

inn under ordet skeiv. Skeiv er det norske ordet for det engelske queer (Skeiv ungdom, 

2020). 

 

 
1 På norsk oversettes begge de engelske ordene sex og gender til kjønn. Men behovet for å skille mellom de to er 
sterkt i diskusjoner om skeivhet. Derfor bruker jeg biologisk kjønn, altså det kjønnet kroppen din er født med, for 
sex (eller en sexed body), og sosialt kjønn, altså det kjønnet du selv identifiserer deg som, for gender.  
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I skeiv teori derimot, som Jodie Taylor skriver i boka Playing it Queer, er «skeiv ... verken en 

samlebetegnelse for identiteter innenfor LGBTQIA2, eller enda et ord i et homofilt leksikon» 

(2008, 43) men brukes for å signalisere noe ikke-normativt, og kan bevege seg fritt mellom 

identiteter, kjønn og seksualitet (Li-Vollmer & LaPointe, 2003, 92). Jeg bruker her skeiv som 

et viktig ord i forklaringen av «det som er utenom eller forbi normalen [min oversettelse]» 

(ibid., 92). Skeiv beskriver altså det som faller på siden av det heteronormative. Det er i denne 

betydningen av skeiv – som det som utfordrer etablerte identiteter knyttet til kjønn og 

seksualitet – at skeiv teori blir særlig nyttig i en analyse av homofile roller i musikaler.  

 

Judith Butler, i et sitat fra den innflytelsesrike boka American Cultural Studies, «calls for a 

rethinking of [...] compulsory heterosexuality», altså en ny måte å tenke på den obligatoriske 

heteroseksualiteten3 (Campbell & Kean, 2016, 249). Grunnleggende i hennes tilnærming til 

kjønn og seksualitet er et kritisk perspektiv på det etablerte skillet mellom biologisk og sosialt 

kjønn, og til binære perspektiver i kjønnsforskning mer generelt. Skeiv teori kom også som en 

kritikk av den tidlige homoforskingens tendens til å gjenta kategoriseringen homo-hetero, som 

førte med seg en forsterking av «oss vs. dem»-følelsen blant homofile (Lorentzen & 

Mühleisen, 2006, 139,). Likevel bidrar homoforskningen til å øke forståelsen av seksualitet og 

kjønn, og utfordrer tokjønnsmodellen og den etablerte standarden om «heteroseksuelt begjær» 

(ibid, 138). Homoforskning genererer kunnskap om hvordan kjønnserfaringer kan kobles til 

samme-kjønnsbegjær, og kan dermed fremme utviklingen av kjønnsteori utenfor det 

heteroseksuelle. «[D]enne forskingen bidrar derfor til kunnskap om forholdet mellom 

seksualitet og kjønn generelt, og om forholdet mellom seksualitet og kjønn «utenfor» det 

heterofile kjønnet», skriver Lorentzen og Mühleisen (ibid.).  

 

Skeiv teori stiller altså kritiske spørsmål til tradisjonelle syn på identitet og 

identitetsforskning, og spesielt til heteronormativ samfunnsstruktur, ideologi og uttrykk og 

dens effekt på erfaringer og identitet. Med disse teoriene stilles spørsmål til hva kjønn og 

kjønnsroller er, definisjonene av disse rollene, og også hvordan heteronormativitet 

reproduseres som uttrykk (Taylor, 2008, 64-81, og Li-Vollmer & LaPointe, 2003, 92-93). 

Michael Warner ser på skeivhetssprosesser som “denormalizing gendered heterosexuality that 

 
2 Den engelske forkortelsen for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersex, Asexual. På norsk bruker vi ofte 
LHBT, som står for lesbisk, homofil, bifil og trans. (Skeiv ungdom, 2020) 
3 I oversettelsen av dette sitatet er ordet «compulsory» vanskelig å finne en fullkommen erstatter for. 
Obligatorisk er ordbokens forslag, men ord som varig, konstant og permanent tilegner oversettelsen mer 
kontekst.  
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is wrapped inextricably with ideologically accepted gender norms and standards”4 (2003, 92). 

Skeivhet kan av-normalisere den heteronormativiteten og seksualiteten som er tett forbundet 

med samfunnets ideologisk aksepterte kjønnsnormer.  

 

Disse ideologisk aksepterte standardene ser vi også tydelig uttrykt på scenen, blant annet i 

representasjonen av heteroseksuelle forhold i klassiske musikaler som The Sound of Music 

(1959) eller My Fair Lady (1956). «[The Musical] overtly represents only heterosexual 

romance», skriver Stacy Wolf i artikkelen We’ll Always Be Bosom Buddies (2006, 352). Hun 

beskriver hvordan musikalenes handling, spesielt på 1940- og 50-tallet, underbygger 

heteroseksuell ideologi og struktur. Med fokus på klassiske musikaler kan man argumentere 

for at sjangeren reproduserer heteronormativitet som uttrykk gjennom, som Wolf viser, å kun 

representere de ideologisk aksepterte kjønnsrollene i sine historier (ibid. 352-356).  

 

3.3 Analysepunkter 

Jeg skal undersøke studiens problemstilling gjennom tre analysepunkter; historisering, 

hvilken relasjon rollene har til protagonisten, og seksuell identitet.   

 

At Wolf, i sin artikkel (2006), konkluderer med at musikalene fra 1940- og 50-tallet 

underbygger heteroseksuelle normer er vel ikke overraskende. Inspirert av hennes funn vil jeg 

analysere musikalene i lys av deres samtid. Historisering vil brukes i analysen for å undersøke 

hvordan den historiske konteksten reflekteres i de homofile rollene.  

 

Den mest utbredte representasjonen av skeive karakterer i populærkulturen er som en bi-rolle, 

en «gay «galpal» and confidant» (Taylor 2008, 77). Denne type representasjon er ikke bare 

stereotypisk og generaliserende, men den er også, bortimot alltid, mannlig. Studien vil derfor 

analysere hvilken relasjon rollene har til protagonisten, og undersøke hvorvidt de går gjennom 

en utvikling i løpet av musikalen.  

 

Til slutt, ved å analysere rollenes seksuelle identitet vil studien utforske på hvilke måter disse 

homofile rollene reflekterer heteronormative syn på kjønn og seksualitet, og hvorvidt de 

samsvarer eller bryter med sin samtids heteroseksuelle standarder.  

 

 
4 Ordet «inextricably» betyr uløselig, men ord som ugjennomtrengbar eller urokkelig er og mulige oversettelser.  
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4.0 Analyse  

Analysen vil undersøke de utvalgte musikalene, med hovedfokus på skeiv teori, kjønns- og 

homo-forskning, operasjonalisert gjennom de tre nevnte analysepunktene. 

  

4.1 Historisering 

Studien tar utgangspunkt i samtiden musikalene hadde sin urpremiere, og ikke året 

innspillingene ble filmet. Ettersom musikalene er reproduserte er det sannsynlig at rollene 

ikke er identiske som i den første oppsetningen, men det er lite som tilsier at store endringer 

har blitt gjort i de nye oppsetningene. Derfor vil de behandles som originalen i denne studien. 

Dette er spesielt relevant for Rocky Horror og Falsettos. I tillegg ser studien på Fun Home 

gjennom den originale musikkinnspillingen, og vil derfor ikke kunne analysere musikalen 

gjennom sceniske virkemidler, kostymer etc.  

 

The Rocky Horror Show hadde urpremiere i 1973 i London. På 1970-tallet hadde en sterk 

kamp for homofile rettigheter sprunget ut fra den feministiske frigjøringsbevegelsen.5 Fra det 

som ofte kalles «post-Stonewall-tiden» begynte en ny, stolt, homofil identitet å vokse.6 The 

Gay Liberation Movement var en radikal frigjøringsbevegelse som var aktive i denne tiden, 

og ifølge deres modell var målet med den politiske kampen å knuse samfunnssystemet de 

befant seg i (Taylor, 2008, 63, og Campbell & Kean, 2016, 249). Denne dramatiske, 

pågående, og ofte utagerende måten å presentere identitet, som kom sammen med The Gay 

Liberation Movement, er tydelig representert i rollen Frank N’ Furter.  

 

Richard O’Brien, forfatteren av Rocky Horror, var selv en del av det som ble kalt «bad boy 

playwrights» (Miller, 2011, 114). Denne musikalen kom fra det eksperimentelle teateret, og 

var en del av «a new London subculture that would change the look and sound of rock and 

roll, and later all of pop culture.» (ibid. 116). Altså var Rocky Horror med på å forandre 

kulturelle uttrykk, ved å tilføre et preg av seksuell frihet og åpenhet rundt kjønnsroller som 

ikke hadde vært å finne på musikalscenen tidligere.  

 

 
5 Da p-pillen kom i 1960 endret kvinnelig seksualitet seg drastisk. Bevegelsen for kvinnelig frigjøring, både 
politisk og seksuelt, og kvinnen ble i populærkulturen fremstilt meg frigjort. Et eksempel på dette er Janet i 
Rocky Horror (Miller, 2011, 122 og Holst, 2016, 50).  
6 I 1969 angrep politiet den homofile baren Stonewall Inn. Dette sees på som hendelsen som førte til starten av 
den homofile frigjøringsbevegelsen. Transseksuelle Marsha P. Johnson var en av de mest fremtredende rollene i 
denne bevegelsen, hun kastet blant annet den førte mursteinen på politiet under deres angrep på Stonewall Inn 
(MPJ-Institute, u.å) 
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Den radikale tilnærmingen i The Gay Liberation Movement, og deres tydelige motstand mot 

alt av normer, gjorde at mange homofile ikke følte seg hjemme i dette miljøet. Mange 

homofile hadde heller et omvendt behov for å få en akseptert plass i det samfunnet de var en 

del av, en tilnærming som Taylor kaller «the ethnic model» (2008, 62). I løpet av 70-tallet 

fikk homofile større aksept i «mainstream» kultur, og med det ble homofili forsøkt etablert 

som minoritetsgruppe, slik denne «etniske modellen» tilsa (ibid.). Å ikke endre selve 

strukturen, slik The Gay Liberation bevegelsen foreslo, har på mange måter bidratt til å 

opprettholde, og forankre heteronormativ seksualitet i samfunnet.  

 

På 1980-tallet preget nettopp disse heteronormative strukturene fortsatt samfunnet. Selv om 

homofile nå hadde tilegnet seg mer plass og aksept var det fortsatt tydelig at homofili var 

normenbrytende. Og da HIV/AIDS-krisen rammet, først og fremst, homofile menn var det 

viktig for gjenspeilingen av samtiden at homofile stemmer stod fram, og ble hørt (Campbell & 

Kean, 2016, 252-253). Media, dominert av heteroseksuelle stemmer, beskrev HIV/AIDS som 

en homofil sykdom, som et problem som ikke rammet heterofile (ibid.). Det ble derfor et 

behov for homobevegelsen å representere individer, og å normalisere homofile liv, for å 

motbevise den feilaktige, stereotypiske fremstillingen i media. Falsettos fremstiller Marvin og 

Whizzar sine liv gjennom musikalens historie, de er begge opptatte av å være en del av det 

samfunnet som er rundt dem, samtidig som ingen av dem passer helt inn i de heteronormative 

strukturene som rammer deres kjærlighet for hverandre.  

 

Som nevnt tidligere, hadde skeiv teori sin opprinnelse på 1990-tallet. Behovet for en annen 

måte å definere homofil identitet på var nødvendig, og med det ble skeiv det nye ordet 

(Taylor, 2008, 64). En viktig del av endringen av homofil identitet var lesbisk oppfattelse av 

bevegelsen. Lesbiske, ofte feminister, følte at homofil seksualitet var «overtly phallocentric 

and oppressive to their womanhood» (ibid. 63). Denne oppfatningen av mannlig begjær, som 

så motstridende til kvinnenes seksualitet, førte til en splid mellom lesbiske kvinner og 

homofile menn.  

 

Normative kjønnsroller har altså påvirket forholdet mellom homofile menn og lesbiske 

kvinner. Dragningen mot at kvinner ikke lenger sees på som seksuelle vesen, og aksepten for 

mannlig begjær, fører dermed til en stor forskjell i uttrykk mellom de to kjønnene, også blant 

skeive. Dette vises blant annet i representasjon av de to skeive kjønnene i musikalen. 

Homofile menn har blitt representert som protagonister i svært mye lenger tid, siden 80-tallet, 
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samtidig som det ikke var før i 2015 at Fun Home presenterte en lesbisk protagonist (Wong, 

2015).  

 

4.2 Relasjon til protagonisten 

Karakteren som går igjennom mest utvikling i Rocky Horror er ikke Frank N’ Furter, men 

Janet. Hun begynner som en passiv rolle, og ender til slutt som seksuelt opplyst (Luscombe, 

2015). Janet oppnår denne oppvåkningen på grunn av Frank N’ Furter, som hjelper henne ved 

å åpne en ny seksuell verden når de to ligger sammen. Miller skriver: «Janet has been 

sexualized and she will not refuse these new feelings [...] even though they go against most of 

what she was taught about «proper young girls.»» (2011, 135). Janet går altså gjennom den 

utviklingen kvinner på 1960- til 70- tallet opplevde, hun frigjøres fra kjønnsnormene hun er 

bundet til fra begynnelsen av musikalen.  

 

Utviklingen av Frank N’ Furters rolle er ikke stor, fra en mystisk Frankenstein-parodi, til en 

litt makaber Frankenstein-parodi, er det ikke mye endring i han som person. Likevel har 

Frank N’ Furter blitt den mest elskede karakteren fra Rocky Horror (Miller, 2011, 120-121). I 

2015-oppsetningen varer applausen i flere minutter første gang Frank N’ Furter kommer på 

scenen (Luscombe, 2015). Denne kjærligheten for karakteren kan man forstå som en hyllest 

til den første, åpenlyst homofile rollen på musikalscenen. Samtidig er det et interessant poeng 

at Frank N’ Furter, dog kjønnsbrytende, er en mannlig karakter. At Janet, som tydelig feminin 

og kvinnelig, ikke blir elsket på samme måte som Frank N’ Furter kan tyde på at publikum 

preges av tanken om mannen som den dominerende rollen, og dermed bekrefter 

tokjønnsmodellen.  

 

I Falsettos er det Marvin som går igjennom den største forandringen, fra å ønske seg til det 

heteronormative i sitt forhold til Whizzar, til han åpner opp og blir ærlig med seg selv og sin 

identitet. I sangen What Would I Do?, den nest siste sangen i musikalen, synger han: «What 

would I do, if you had not been my friend.» (Finn, 2016), til Whizzar. I en av de første 

sangene i musikalen, I Want a Thight Knit Family, synger Marvin om Whizzar og kaller han 

«a friend» (ibid.). Forskjellen fra start til slutt er måten han omtaler Whizzar på. Min venn, i 

stedet for en venn, viser til en aksepterende kjærlighet, både for Whizzar, men også til sin 

egen seksualitet. Whizzar går og gjennom en gradvis utvikling igjennom stykket. Whizzars 

forandring kan nok skyldes sykdommen han får i andre akt, og dette endrer relasjonen mellom 
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han og Marvin drastisk. Deres forhold blir konfrontert med døden, og det fører til en aksept 

for hverandre som skiller seg fra første akt.  

 

Det interessante med Falsettos er representasjonen av homofile historier, med tilknytning til 

AIDS-epidemien, ettersom dette er en historie om menn. I hvilken grad forholdet til Marvin 

og Whizzar fremheves, i forhold til Cordelia og Dr. Charlotte er betydelig foskjellig (Lapine, 

2016). Utviklingen av «the Lesbians Next Door» som de to kalles, er nesten ikke-

eksisterende, og de har ikke særlig annen karakteristikk enn deres seksualitet og jobbstilling. 

Denne forskjellen er et tydelig bilde av hvordan den homofile frigjøringskampen var svært 

forskjellig for kvinner og menn. Mannen representerer, på noen vis, fortsatt normen, og 

kvinnen kommer ufullkomment under han på rangstigen.  

 

Denne kjønnsforskjellen er også fremtredende i Fun Home. Alison er den drivende kraften, og 

tydelig protagonisten i musikalen. Hennes utvikling fra barn til voksen følges gjennom hele 

historien. Alison går fra barn til voksen, og blir trygg i seg selv, inkludert sin seksuelle 

identitet, i løpet av forestillingen. Ærligheten med seg selv, og hennes identitet er tydelig 

gjennom hennes utvikling. «Every so often there was a rare moment of perfect balance, where 

I soared above him» er siste replikk i sangen Flying Away (Finale) (Kron, 2015), som også er 

siste sang i musikalen. Hun har tatt oppgjøret med faren, og fortalt sin historie. Tross Alisons 

seksuelle åpenhet er det et viktig poeng, i diskusjonen om kjønnsforskjeller, at det ikke var før 

2015 at en lesbisk protagonist ble presentert på Broadway. Forskjellen i representasjonen av 

homofile menn og lesbiske kvinner vitner om at, på samme vis som i både Rocky Horror og 

Falsettos, det mannlige kjønnet anses viktigere enn deres kvinnelige motparter.  

 

4.3 Seksuell identitet 

«I’m not much of a man by the light of day. But by night I’m one hell of a lover.» synger 

Frank N’ Furter i sangen Sweet Transvestite (O’Brien, 1975). Dette er første gang publikum 

møter rollen, så fra første stund etableres det at han er full av «mannlig begjær», tross at han 

ikke anser seg selv som mannlig. Frank N’ Furter forteller om hans plan om å lage en mann, 

«... he’s good for relieving my tension.» (ibid.) synger han i samme sang. Ved å se på Frank 

N’ Furters tydelige åpenhet, om både sitt seksuelle begjær og transseksualitet, kan man trekke 

paralleller til The Gay Liberation-bevegelsens stolthet over sin identitet. Man kan altså 

argumentere for at Frank N’ Furter ikke følger noens normer. Hans seksuelle lyst minner om 
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det mannlige begjæret fra kjønnsforskningen, og gir han maskulin karakteristikk, samtidig 

som hans femininitet, og tiltrekning til menn, er av kvinnelig gir han kvinnelig preg.  

 

Både Marvin og Whizzar kan sees på gjennom «the ethnic model» (Taylor, 2008, 62). De er 

begge to åpne om sin seksualitet, men er likevel opptatte av å passe inn kjønnsrollene som er 

rundt dem. Her er Marvin spesielt heteronormativ i sitt syn på familiesituasjonen sin, og sitt 

forhold til Whizzar. I sangen I Want a Tight Knit Familiy  (Finn, 2016) synger han «I 

divorced my wife, I left my child, and I ran off with a friend. But I want a tight knit familiy.». 

Han kaller her Whizzar for «a friend», som kan indikere at han ikke er komfortabel med å 

fortelle om sin seksuelle identitet. Whizzar, på den andre siden, er ikke redd for å snakke om 

sin seksuelle identitet, eller sine lyster. I sangen The Thrill of First Love (ibid.), synger han, 

blant annet, om alle mennene som han tiltrekkes av. Marvin synger og, i samme sang: 

«Whizzar screws around to much to see what a joy is monagmy.». At Marvin er klar over 

Whizzars seksuelle liv tilsier at han både er åpen om sine lyster i tanker for seg selv, når han 

synger alene, men er også åpen med de rundt seg. På denne måten representerer rollene 

homofile menn gjennom «the ethnic model» sitt perspektiv, altså vil de inkluderes i de 

strukturene som eksisterer rundt dem.  

 

Fun Home handler, blant annet, om Alisons aksept av sin egen seksuelle identitet. Alison som 

barn synger sangen Ring of Keys (Kron, 2015), der hun forteller om første gang hun så en 

lesbisk kvinne, og hvordan hun føler seg lik som henne. «I thought it was supposed to be 

wrong. But you seem okay with being so strong. [...] It’s probably conceited to say. But I 

think we’re alike in some way.». Hun gjenkjenner sin tiltrekning til denne kvinnen, og setter 

ord på den følelsen. Det samme skjer når den unge Alison møter Joan. Musikalen viser Joan 

og Alisons første seksuelle opplevelse sammen, og Alison synger sangen Changing My Major 

(ibid.) om opplevelsen. At musikalen fremstiller lesbisk samleie, og med det kvinnelig 

seksualitet, er normbrytende, da det både utfordrer kjønnsnormer og heteronormativ 

seksualitet.  

 

4.4 Normbrytende eller ikke?  

Stacy Wolf beskriver musikalene fra 40- og 50-tallet som åpenbart heteroseksuelle. Den 

strukturelle heteronormativiteten ligger til grunn i musikalene også:  
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«Two principals, one male and one female, are introduced early in the show […]. 

Their divergent personalities, overdetermined by their difference in gender, symbolize 

larger cultural and social divisions […]. Gender difference, then, makes all the 

difference, and heterosexual union […] signifies the unification of the entire 

community.” (Wolf, 2006, 352). 7 

 

Normative kjønnsroller og seksualitet er i stadig kulturell og sosial endring, og en del av 

denne endringen kommer fra teateret, og da og musikalene. De utvalgte rollene i denne 

studien utfordrer alle de heteronormative strukturene på hver sine måter. Frank N’ Furter 

bryter både kjønnsnormer og kjønnsroller, samtidig som han utvider forståelsen av hva 

seksualitet er, og kan, være. Whizzar og Marvin representerer historier som var med på å 

endre oppfattelsen av AIDS-epidemien og dens forhold til homofile, og Alison utfordrer de 

seksuelle normene for kvinner.  

 

Likevel preges rollene av den lange historien kjønnsnormer og heteroseksualitet har, og 

konsekvensen av det er at rollene, for eksempel, har ønsket om et tilnærmet heteronormativt 

forhold, som i Falsettos. Den eneste av de utvalgte rollene som tar fullstendig avstand fra 

kjønnsroller og normer er Frank N’ Furter, som hverken følger normene for kvinnelig eller 

mannlig seksualitet eller kjønnsroller. Som eneste representant, fra dette utvalget av roller, for 

en bevegelse der målet var å rive ned det strukturelle, for så å bygge et nytt, og aksepterende 

samfunn, er det ikke overraskende at Frank N’ Furter sitter igjen med minst tilknytning til det 

heteronormative.  

 

5.0 Konklusjon 

Denne studien har med utgangspunkt i kjønnsforskning og skeiv teori undersøkt i hvilken 

grad, og på hvilke måter, homofile roller har brutt med kjønns- og seksualitetsnormer i de tre 

musikalene The Rocky Horror Show, Falsettos og Fun Home.  

 

Gjennom å analysere de utvalgte rollene har jeg funnet at de alle på en måte bryter med 

kjønns- eller seksualitetsnormer. Likevel finner jeg det viktig å poengtere at både Falsettos og 

 
7 Wolf argumenterer for at kvinnelige duetter i musikalen både underbygger og bryter med denne heteroseksuelle 
strukturen. Sangene, og rollene som fremfører dem, er integrert i musikalen, og er dermed en viktig del av den 
heteroseksuelle historien, samtidig som duettene, ved å fremføres av to kvinner, viser selve musikalens 
mislykkede heteroseksualitet (2006, 352-353).  
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Fun Home, på forskjellige vis, reproduserer heteronormative standarder; Falsettos ved å 

formidle ideologisk aksepterte kjærlighetsstandarder, gjennom Marvin som prøver å skape en 

kjernefamilie, og Fun Home der rollen Alison utvider den kvinnelige kjønnsrollen, men uten å 

utfordre de binære kjønnskategoriene. Dette står kontrasterende til hvordan Frank N’ Furter 

utøver sin radikale seksualitet. 1970-tallet var en så radikal tidsepoke, som The Gay 

Liberation Movement antyder, at rollen ikke syntes å ha en klar kjønnsrolle i det hele tatt. 

Frank N’ Furter, i en tid før skeiv teori hadde blitt introdusert, var altså skeiv før skeivhet 

eksisterte.  

 

I videre forskning hadde det vært interessant å søke videre inn i de politiske bevegelsene på 

1970-tallet, og se på konfliktene og diskusjonene omkring normaliseringen, og inkluderingen 

av homofile inn i eksisterende heteroseksuelle strukturer, og hvordan det kom til syne på 

scenen. Det hadde og vært av interesse å se på hvordan etnisitet spiller en rolle i denne 

diskusjonen, ettersom denne studien ikke har hatt plass til å ta rollenes opprinnelser i 

betraktning. En studie av mangfoldighet i musikalen, med bakgrunn i kjønnsforskning, der 

man ser på hvordan kjønn, seksualitet og etnisitet representeres i musikaler som, for eksempel 

Hamiliton (2015) og The Color Purple (2006) og Porgy and Bess (1935), hadde vært et 

interessant arbeid videre. I tillegg finner jeg det interessant å utforske videre hvordan 

transseksualitet og ikke-binærhet har betydning for rollene, og hvordan det representeres. Her 

ville musikaler som Hedwig and the Angry Inch (1998) vært interessante å bruke.  
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