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Går det an å være sexy og morsom på en gang, 
og er det mulig å kle av seg på en scene og samtidig være feminist? 

Svaret på begge spørsmålene må bli et rungende ja! Vi har vært med 
noen av Norges fremste burlesk-artister på tur til bygde-Norge. 

Av Birgit Kolboe  Foto: Julia Marie Naglestad, privat

 SEXY OG 
HUMORISTISK 

STYRKING AV SELVFØLELSEN

ør vi hiver oss hode-
stups inn i paljett-
drysset: Kort fortalt 
er burlesk karikerte 
og morsomme strip-
peshow totalt blottet 

for selvhøytidelighet. I motsetning til perfekt 
proporsjonerte strippere med kirurgskapte 
struttepupper, som vi kjenner fra amerikanske 
politi- og mafiaserier, måler ikke burlesk-dan-
serne suksess i antall bankende mannelem og 
tykkelsen på seddelbunken de får stukket i tru-
sene. Showet er for damer av damer. Målet er å 
lokke frem smilet og pirke litt borti hjernens 
senter for høy moral. Her er ingen sultne man-
neblikk eller prostituerte som plukker opp 
restene når kvinnene på scenen har vrikket seg 
ferdig og siste plagg har falt. I burlesk beholdes 
trusene på. Brystvorter får man bare se hvis 
limet som skal holde puppedusken på plass, 
svikter. Numrene avsluttes med en real puppe-
risting: Det er hysterisk morsomt og særdeles 
avvæpnende, men hot er det ikke! Applausen 
som følger er da også dominert av kvinnelige 
gledeshyl. 

– Burlesk er en showtradisjon som oppsto i 
europeiske storbyer på midten av 1800-tallet. 
Oppsetningene har alltid vært på kanten og 

spilt på tabuer. Den gang var det 
vovet å vise en ankel. Kvinnelig hud 
var ikke bare forbudt, det var stygt. 
Publikum ble presset til å ta stilling 
til moral, etikette og sensur. Strippin-
gen var opprinnelig bare en del av et 
større hele. Burlesk er bestemoren til 
standup, dragshow og det vi i Norge 
kjenner som revy, sier Lena Ask, eller 
«Miss InToxica» på scenen.

MED DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN 
vokste arbeiderklasse frem i byene. Det var 
utenkelig å gå i symfonien eller teateret. Klarte 
de å stjele nok penger til billetten, ble de stop-
pet i døren. 

– Det var ikke rom for dårlige ten-
ner, hullete sko og fillete klær. Folket 
bygget egne kabaret scener, og satte 
opp revyer. Oppsetningene besto av 
korte akter fordi artistene var vanlige 
arbeidsfolk som øvde på å synge og 
danse hjemme på kammerset, fortset-
ter Mari Sletten, aka «DeVilina Mid-
night». 

I viktoriatidens London opptrådte slange-
temmere, buktalere og grisevitsefortellere 
sammen med strippere og sparsomt kledde 

kvinner som harselerte hemningsløst 
med  finkulturen. Kjente teaterstykker, 
operaer og balletter fikk gjennomgå. 
Det er vanskelig å forestille seg hvor 
grensesprengende det var med kvinner 
som gikk inn i patriarkens rolle, og til 
og med våget å fremstå som den seksu-
elt aggressive. På den tiden var de 
lærde skjønt enige om at kvinner ikke 

var i stand til å føle seksuell nytelse. Deres 
eneste glede ved sex var det påfølgende mor-
skapet. 

I arbeidernes teatre kunne man le av dem 
man til daglig måtte bukke og skrape for. Pen-
ger til forseggjorte kostymer, rekvisitter og 

kulisser fantes ikke, og selv om dagens 
burleskartister elsker glitter og fjær, 
fjoll og fjas, har de en forkjærlighet for 
enkle, hjemmesnekrede dekorasjoner. 
Mari forteller om en forestilling de 
ikke akkurat husker med glede. Publi-
kum visste helt tydelig ikke hva de 
hadde kjøpt billetter til.  

– EN KLAGET PÅ AT PALMENE VAR 
LAGET av malt papp. De minnet henne om det 
guttungen lagde i barnehagen. Ja, nettopp! Det 
er det som er vitsen, sier Mari.

Tara tema

FREADY TO GO: Damene er klare: Om 
noen strakser braker det løs på scenen! 

SELFIE: Burlesk er en gammel uttrykks-
form, men DeVilina Midnight (Mari Slet-
ten) tar likevel en selfie.

  Revyformen bur lesk : 
Lena Ask er opptatt 
av historien bak 
burlesk.  

Mari Sletten er stolt 
av den opprørske 
formen. 
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HUSMORHUMOR: Det er kjedelig å vaske opp, synes 
Novelty Starr, og snart begynner klærne å falle. . 

BOBLEBAD: DeVilina Midnight (Mari Sletten) er glad i å 
bade, men synes vann er gammeldags og hverdagslig.

– Det er opp til publikum om de vil være 
med på leken, supplerer Lena.

Vi er i Nord-Odal, nærmere bestemt kom-
munesenteret Sand. Et sted vi normalt ikke 
forbinder med gull, glitter og glamour. I garde-
roben på vertshuset Milepelen er det hektisk 
aktivitet. Arrangør, primus motor og kveldens 
konferansier, Carina Elisabeth Carlsen, legger 
eyeliner på det ene øyet, og kommer plutselig 
på at hun må sjekke billettsalget. Det andre 
øyet får vente. Minutter senere er hun 
tilbake. Gledestrålende meddeler hun 
at det ligger an til fullt hus. Tidligere 
var hun nervøs for pinlig dårlig besøk, 
nå er hun nervøs for at så mange fra 
hjembygda har meldt sin ankomst. 
Hvordan blir møtet mellom bygdedy-
ret og storbyens femmes fatales? 

Det har ikke alltid vært enkelt å 
være Carina. Hun er en stor dame, og 
har slitt med dårlig selvbilde og spiseforstyrrel-
ser. Da hun fant burlesken, fant hun seg selv.

– Jeg er opptatt av kroppspositivisme, og kan 
takke Mari og Lena for at jeg trives med meg 
selv, sier Carina, som nå har fått eyeliner på det 
andre øyet og skiftet personlighet til «Fifi von 
Tassel».

Flere forteller om et tidligere liv som sykelig 
sjenert. Det er ikke enkelt å fatte. Omkled-
ningsrommet er fylt av boblende latter og bare 

pupper i fri dressur. De er imidlertid påpasse-
lige med å understreke at det å kle av seg på en 
scene ikke er rett medisin for alle. For Rebecca 
Abbot har det betydd alt. For en tid tilbake fant 
hun to kuler i brystet, og fryktet at hun måtte 
fjerne det. Det slapp hun.

– Jaja, tenkte jeg, da får jeg vel skifte navn til 
«Miss FrankenTit». Å slutte å danse var aldri 
aktuelt. Det ser jo litt rart ut etter 
operasjonen, men om noen skulle 

tenke æsj, ja, da er det dem 
det er noe galt med. Jeg bryr 
meg ikke. Her er det greit 
med strekkmerker, valker og 
asymmetriske pupper, sier 
Rebecca, og legger til at bur-
lesken er den beste slanke-
kuren hun kunne fått. Ikke 
at hun har gått ned i vekt, for 
det har hun ikke. Hun har bare funnet 

ut at hun liker seg selv akkurat som hun er.
– 10 minutter igjen, roper «Fifi».

BURLESK ER EN  SJANGER SOM KREVER 
innsikt, modenhet og mot. Mari og Lena var 
begge 25 da de begynte. Unge, men gamle nok 
til voksne valg. Nå, ti år senere, føles det mor-
sommere og viktigere enn noen gang. Men det 
var ingen selvfølge at de skulle stå på scenen 
kun iført glittertruse. 

– Jeg følte meg keitete og usikker. Jeg var 
redd for nakenhet og hadde utrolig mange 
komplekser. I tenårene var jeg i et politisk 
miljø, og hadde skjønt at jeg måtte tørre å ta 
ordet om jeg skulle bli hørt. Likevel var alt som 
ga meg oppmerksomhet forferdelig skummelt. 
Magedansen var den første liv linen. Bevegel-
sesmønsteret er uvanlig for norske jenter, men 

passet meg utmerket. Da Mari kom 
trekkende med burlesken var det som å 
trykke på en bryter og åpne en dør. I 
spotlighten følte jeg meg hjemme på en 
måte jeg aldri tidligere hadde gjort, sier 
Lena.

Mari har aldri vært redd for sin egen 
stemme. Hun har alltid krevd plass, og 
var fast bestemt på å bli skuespiller. 
Hun satte opp forestillinger i sandkas-
sen og tvang med seg de andre ungene. 

Her er spaden: Syng! På teaterlinjen var det 
imidlertid bråstopp. Institusjonskunsten drepte 
noe i henne. Det var for streit og konformt. 
Hun hater musikaler.

– Det var klamt og feil og ikke ekte nok. Der 
og da mistet jeg det jeg trodde jeg skulle gjøre 
resten av livet. Da jeg ramlet over burlesken, 
falt alt på plass. Jeg var på rockabilly-festival i 
Spania, og ble både bergtatt og forferdet. Det 
var en middelmådig glamour-akt der en per-
fekt rødtopp kledde av seg. Jeg skjønte at det 

FJÆRPRAKT: Det er ikke få strutsefjær som kreves når 
Miss InToxica, eller Lena Ask som hun egentlig heter, 
skal på scenen.

Tara tema

IKKE BARE DAMER: Noen har 
litt mindre å feste puppedusken 
på – og litt mer å dytte på plass 
lenger ned som Miss Flora F. 
Ellatio. Miss Knock Out Noire og 
Miss Lolita Lola beundrer resul-
tatet.

Tara tema

Carina Elisabeth 
Karlsen mener bur-
lesk står for kropps-
positivisme.

 Rebecca Abbot 
synes det er helt 
greit med en natur-
lig kropp som har 
levd litt. 
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var der jeg ville være, men også at det måtte 
gjøres helt annerledes, sier Mari.

Det er mange grener innen burlesk. Gla-
mour-burlesken er den mest synlige, og hov-
grunnen til at noen feminister ser med ublide 
øyne på hele fenomenet. Stjerner som Dita von 
Teese og Immodesty Blaize er representanter 
for sjangeren. Det er lekkert å se på, men uper-
sonlig og glatt.  

– Vi følger en eldre og mer folkelig stil. Bur-
lesk var for dem som hadde noe å komme med. 
Humoren forsvinner når det blir for perfekt. 
Kanskje er selvironien større hos oss som har 
litt å stri med? De som passer idealet, spiller 
sjelden på egne rarheter, og har ofte mistet 
evnen til å le av seg selv. Skjønnhetstyranniet 
preger alle, men en kvise er kanskje vanskeli-
gere å takle for dem som daglig får høre at de 
er så utrolig pene, sier Lena.

  – Det vi gjør, viser at det finnes noe annet 
mellom porno og burka, sier Mari. 

Damene har måttet tåle nettrollenes vrede. 
Mari er kanskje ikke skapt for catwalken, men 
er på ingen måte overvektig. Petit og veldreid 
er ikke bra nok for alle. «Jeg foreslår at du 
beholder klærne på. I hvert fall til du har vært 
gjennom en tomåneders fastekur», er ett 
eksempel på utrivelige meldinger hun har fått 
av menn som påberoper seg retten til å mene 
noe om henne. Kanskje finner de det hele 
skremmende. Der den tradisjonelle stripperen 
ser på tilskueren med et slørete blikk som sier 

kom og ta meg, snur burleskartistene på det. 
Men det sårer. Selv om Mari prøver å stenge 

dem ute, er det alltid en pore som er åpen for 
slike ondskapsfulle kommentarer. 

Vi er tilbake i Odalen. «Fifi von Tasswel» 
har gitt publikum et innledende burlesk-kurs. 
Det er ingenting å si på responsen. Trauste 
odølinger lar seg villig rive med. De hoier, 
klapper og ler. 

Rebecca Abbott, eller «Miss Novelty Starr», 
er neste kvinne ut. I et utvasket, grønt erme-
forkle entrer hun scenen og går løs på oppvas-
ken. Hun kjeder seg. Skrur på radioen, tenner 
en røyk og sender publikum et utfordrende 
blikk. 

Det tar ikke lang tid før klærne begynner å 
falle. Hanskene går først: De gule gummihan-
skene blir behandlet som om de var av den 
fineste silke. Til slutt står hun der i en truse 
våre formødre ville dratt kjensel på, og gli-

trende puppedusker som forteller at også denne 
husmoren foretrekker Zalo.

«Fifi» introduserer dagens aller siste akt. 
– De er Norges ubestridte burleskdronnin-

ger. Jeg tror ikke de aner hvor mye de har gjort 
for kroppspositivismen, og hvor mange jenter 
og kvinner de har hjulpet på veien mot et bedre 
forhold til egen kropp. Mine damer og herrer: 
«Miss InToxica» og «DeVilina Midnight» – 
«The Fleshoticas»!

Kledd i grønne fjær og så mye paljetter og 
annet glitter at det nesten gjør vondt i øynene, 
gir Mari og Lena oss et nummer det lukter 
svidd av. I avslutningen får vi se hva år med 
magedanstrening gjør for kroppsbeherskelsen. 

Etter å ha dynket seg selv og hverandre i 
sprudlevann er det hele over for denne gang. 
Frykten for møtet med bygdedyret har vist seg 
ubegrunnet. La oss si det som lokalavisen 
Glåmdalen: «Bygdedyret elsker burlesk». ●

Bur lesk på nett
Du finner  mer om «Fleshoticas» og andre 
som var med til Odalen på nettet. «Dirty 

Martini», «Gipsy Rose Lee» og «Clams 
Casino» er hete tips. De er gode represen-
tanter for den lite selvhøytidelige grenen 

på burlesk-treet. Mari minner om at vi iikke 

må glemme den største av de store, 
Josephine Baker. – Viktig, viktig, viktig dame! 
Både for kvinnefrigjøringen og kampen mot 
rasisme. Tenk at hun, som svart kvinne, var 

både stripper og politiker for nesten hundre 
år siden. Hun er rett og slett en superhelt!

DRONNINGER: Bananpiker hører naturlig 
hjemme på en burlesk-scene som en hyllest til 
den største av dem alle: Josephine Baker. 


