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Kønssociolog om 'Miss
Danmark'-konkurrencen:
'Der er en seksualisering
af jomfruen, der er virkelig
gusten'

!  "

TRINA NIELSEN

I aften bliver ‘Miss
Danmark’ 2018 kåret,
når den årlige
skønhedskonkurrence
løber af stablen i
Cirkusbygningen i
København.

Men kønssociolog Cecilie

Nørgaard finder hele

præmissen for konkurrencen

https://www.bt.dk/nyheder/samfund
https://www.bt.dk/redaktionen/trina-nielsen


enormt stereotyp, da den
sætter femininiteten i bås:

»Det er ikke en femininitet,

der bliver udfordret – eller en

imødekommelse og

inkludering af forskellige

femininiteter. Det er mere

den klassiske, stereotype

femininitet, der bliver

hyldet,« siger Cecilie

Nørgaard til B.T. og

fortsætter sin kritik:

»Ritualerne og kravene til

konkurrencedeltagerne

virker som en forældet fetish

over traditional femininitet.

Det er en seksualisering af

jomfruen, der er virkelig

gusten, synes jeg,« siger

Cecilie Nørgaard.

Artiklen fortsætter efter billedet



Miss Denmark 2017 Amanda … Vis mere

Jomfrueligheden, som

Cecilie Nørgaard refererer til,

stammer blandt andet fra

nogle af de strenge krav, der

stilles til finalisterne.

'Miss Danmark'-finalisterne

må ikke have børn, være gift,

have udfordrende billeder på

internettet, de skal være

anstændige og vise

taknemmelighed, og så

opfordres de til ikke at ikke

ryge og drikke samt at holde

deres eventuelle kærester

private for offentligheden.

https://www.bt.dk/samfund/koenssociolog-om-miss-danmark-konkurrencen-der-er-en-seksualisering-af-jomfruen
https://bt.bmcdn.dk/media/cache/resolve/image_1240/image/119/1192173/22062637-a.jpg


“Man
også
sagtens
være
naturlig,
men
man skal
bare
være
klar til
en
'beauty-
queen-
styling'

- Amanda

Petri, vinder af

'Miss Danmark

2017'

Sidste års vinder af 'Miss

Danmark'-konkurrencen,

Amanda Petri, siger til B.T., at

hun ikke er enig i

kønssociologens kritik.

Ifølge hende har kvinderne

lov til at være kvinder på den

måde, de har lyst til.



»Jeg synes meget, man kan
mærke, det er ens

personlighed, man bliver

bedømt på. Man kan også

sagtens være naturlig, men

man skal bare være klar til en

'beauty-queen-styling', når

man skal noget vigtigt,« siger

Amanda Petri.

'Beauty-queen-stylingen'

forklares i DR-dokumentaren

‘Miss Perfect’ af forrige års

vinder af ‘Miss Danmark’ og

mentor for konkurrencen,

Helena Heuser:

»En klassisk beauty-queen

har høje stiletter, en fin

cocktail-kjole, gerne med en

masse glimmer, store

øreringe med glimmer, negle,

der ser ordentlige ud, pæn

hud og stort, lækkert, krøllet

hår.«

Det er dog ikke alle deltagere

i konkurrencen, der har

været lige glade for kravet

om den såkaldte ‘beauty-

queen-styling’.

Artiklen fortsætter efter billedet
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“Det

24-årige Pernille Laura

Sørensen deltog sidste år i

konkurrencen med det mål at

få lov at vise sig selv og vise,

at skønhed også kan være

naturlig.

Men hendes mål blev ikke

indfriet.

»Makeuppen, synes jeg, er

voldsom. Lige da jeg fik de

der øjenvipper på, følte jeg

mig som en fugl. Jeg føler

mig falsk, og det slet ikke er

mig,« siger hun ligeledes i

DR’s dokumentar ‘Miss

Perfect’.

Pernille Laura Sørensen

fortæller, hvordan det til tider

føltes mærkeligt at være med

i skønhedskonkurrencen.

»Det er sådan lidt skørt at

være med i en

skønhedskonkurrence og så

egentlig føle, man bliver

grimmere nogle gange,«

siger hun.

I år har 'Miss Danmark'-

konkurrencen for første gang

indført en ‘Miss natural

beauty’-konkurrence, hvor

pigerne får taget billeder



“Det
er sådan
lidt skørt
at være
med i en
skønhedskonkurrence
og så
egentlig
føle,
man
bliver
grimmere
nogle
gange

- Pernille Laura

Sørensen,

deltager i 'Miss

Danmark 2017'

uden makeup.

Ifølge direktøren for Miss

Danmark, Lisa Lents, er

konceptet skabt for, at

deltagerne kan vise deres

sande jeg:

'Med denne delkonkurrence

bryder vi fordomme omkring

Miss Danmark og sætter



fokus på at naturlig skønhed

også er en stor del af

konkurrencen,' skriver Lisa

Lents i et Facebook-opslag.
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Mand død
efter fald fra båd

Flypassager hev mobilen frem:

Særligt billede
vækker undren

https://www.bt.dk/krimi/mand-omkommet-efter-fald-fra-baad
https://www.bt.dk/udland/billede-vaekker-undren-pilot-tog-en-lur-blandt-passagererne
https://www.bt.dk/udland/billede-vaekker-undren-pilot-tog-en-lur-blandt-passagererne


Daniel tog en rask
beslutning, da han
så bule i sin bil

Flertal af danskere
går ind for lov
om håndtryk

Træner fyret - stopper
med øjeblikkelig virkning

https://www.bt.dk/samfund/daniel-koerte-efter-bilist-der-gav-ham-bilka-bule-man-maa-staa-ved-hvad-man-har
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BLOG

PETER NYGAARD

1-ekspert: Hvad
laver Haas?

B.T.s Formel“ Begår du
også disse
fejl i køkkenet?

https://www.bt.dk/formel-1/b.t.s-formel-1-ekspert-hvorfor-toever-haas-med-at-forlaenge-med-magnussen
https://www.bt.dk/formel-1/b.t.s-formel-1-ekspert-hvorfor-toever-haas-med-at-forlaenge-med-magnussen
https://www.bt.dk/forbrug/undgaa-de-typiske-hygiejnefejl-i-koekkenet
https://www.bt.dk/forbrug/undgaa-de-typiske-hygiejnefejl-i-koekkenet


Banker Wozniacki

på plads

Psykolog: Jeg møder
ofte selvoptagede

forældre

JOHN AASTED HALSE

Andre læser også

Anja kom grædende hjem
efter 'drengemiddag': Det var
ren sex...

Forældre, I tager helt fejl

Fandt stort kabel under

Kaos fredag morgen: Mange
danskere har ikke fået løn

ANNONCE:

Søges omgående: testpersoner over
50 år

Mand omkommet efter fald fra
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Mest læste

'Ny' tegning
omskriver
menneskets
tidslinje

1 Prøv dette
sex-trick,
hvis du er
træt af at…
tage
initiativet

2

16-årige
Sofie om
'sex-
kåringer':…
Det var ikke
meningen,
folk skulle
se det

3 Restaurant
praler med
Danmarks
stærkeste…
ret: Kokken
er nødt til at
bruge
handsker og
gasmaske

4

Mangler
begge ben:
Fik p-bøde
på…
handicappl…

5 Bodega-
Bente efter
vanvittigt
hærværk:…
Næste gang
er det nok
min tur

6

Forældre, I
tager helt
fejl

7 Ny afsløring:
Ingen
kontrakter
ved Anna…
Mees
millionren…

8

TIL FORSIDEN

renovering: Ingen ved, hvor
det stam...

båd
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