Det Nyes testgruppe består av tre jenter mellom
26 og 30 år. Til inspirasjon og underholdning skal
de i tiden fremover utfordre seg selv ved å teste
ting de er nysgjerrige på, men som de synes det er
kleint og litt ukomfortabelt å gjøre.
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DET NYE PRES ENT ER ER:

TESTPANELET
Er det egentlig så ille som vi tror å tre ut av den
forfengelige komfortsonen? Det Nyes representanter
Linn, Martine og Sofie har latt kroppshåret gro,
klærne falle og sminken ligge hjemme!
AV: LINN ISAKSEN. FOTO: JOHANNA SIRING.
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Martine Kopstad
Floeng (26), student

Martine trodde hun hele tiden
ville være superbevisst på hvor
dan kroppen hennes tok seg ut
når hun sto uten en tråd foran
TESTET: Å stå aktmodell.
femten mennesker, men endte
MITT FORHOLD TIL SMINKE: – Jeg liker en naturlig look,
opp med å gi fullstendig blaffen.
og til daglig prioriterer jeg morgenkaffe fremfor maska
ra. Når jeg pynter meg, føler jeg derimot som regel at
jeg er nødt til å sminke meg litt for
ikke å se helt død ut.
INSTA: @martinefloeng

NAKEN OG NYFRELST
Jeg hadde aldri trodd at det å stå kliss naken for
an 15 ukjente mennesker skulle gjøre meg mer
komfortabel med min egen kropp.
Tekst: Martine Kopstad Floeng

J

eg har alltid hatt et anstrengt forhold til kroppen min.
På stran
da tri
ves jeg best med shorts uten
på bi
ki
nitrusa, og når jeg sitter, føler jeg at tyngdekraften gjør at
alt blir slapt og bulkete.
Det er derfor med skjelvende fingre at jeg taster inn tele
fonnummeret til tegne- og maleskolen London Drawing.
Jeg har nemlig bestemt meg for å møte frykten for å blotte
skrotten med en form for eksponeringsterapi: Å melde meg
som aktmodell.
– Du er hjertelig velkommen til å stå modell for en av klas
sene mine, sier tegnelærer Anne Noble-Partridge.
– Men du må stå sammen med en annen første gang,
i tilfelle du besvimer. Man vet ikke hvordan kroppen og
hodet reagerer når man ikke har gjort det før, forklarer hun.
Hun insisterer på at jeg bør komme å tegne en gang
før jeg selv stiller i Evas drakt, slik at jeg kan se hvordan
det foregår.
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Etter å ha deltatt i tegneklassen er jeg forlegen over mine egne
tegneferdigheter, men beroliget over å se hvor konsentrert
alle som tegnet var. Ingen brydde seg tilsynelatende om
modellens utseende, de var mest interessert i kroppslige
proporsjoner og sitt eget bilde.

KLAM START
Når det nærmer seg dagen for min egen modelldebut, lurer
jeg på hvordan jeg skal forberede meg. Aller helst ville jeg
ha trent opp en muskuløs kropp, men i og med at det er
for sent, nøyer jeg meg med å spare ut håret på tissen i
et forsøk på å være litt tildekket. Men når dagen kommer
og jeg står i dusjen om morgenen, er det ikke annet enn
stubber som har rukket å vokse ut, så jeg shaver vekk alt i
panikk og føler meg så naken!
Tegneklassen avholdes samme formiddag, og jeg bestemmer
meg for ikke å spise noe i frykt for å bli oppblåst eller plutselig
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måtte på do. Men på vei til t-banen blir jeg sykt sulten!
Angsten for magen avløses av skrekken for å besvime på
grunn av lavt blodsukker, så jeg kjøper meg en croissant
og dytter den i meg mens jeg hører på Justin Bieber for
å manne meg opp. Fremme ved tegnestudioet dribler jeg
mellom å gi meg selv en peptalk, tekste med venninner og
røyke to sigg på rappen.
Jeg kler av meg i garderoben, og i mangel av noe mer
passende å dekke til kroppen med på sisteetappen inn i
salen, har jeg lånt et stort ullskjerf av samboeren min. Det
røyter noe inni helvete og loet fester seg overalt på kroppen
min mens jeg går inn.
Tegnestudioet er stort, med et svart draperi langs den
ene veggen, grått gulv og lysrør i taket. Bak staffeliene sitter
ulike mennesket yper – alt fra klassiske kunstnere til kjæres
tepar og unge forretningsmenn i dress. En fyr i Jesus-tøfler
kommer bort til meg og forteller at han er her hver fredag.
Jeg lytter med et halvt øre, men er mest opptatt av at hjer
tet mitt dundrer, og at hendene og føttene mine er våte av
svette.
– Dere kan beg ynne med en oppvarmingsposisjon på 10
minutter. Deretter kjører vi noen korte runder på 5 minutter, før
vi tar 2 ganger 15 minutter og avslutter med en 40 minutters
akt, sier Anne til meg og den andre modellen.
Jeg lar skjerfet falle og stiller meg på et rødt teppe, i strålene
fra to lyskastere og føler at jeg har en spotlight rett opp i tissen.

henr ykkelse. Jeg ringer en venninne og forteller om opple
velsen, og skjønner at jeg nesten høres nyfrelst ut. Det er
mulig det bare er en form for etterrus, men jeg føler helt
oppriktig at jeg har oppdaget et nytt aspekt ved kroppen
min. Der inne i salen ble den avseksualisert på en måte som
gjorde at jeg forsto at kroppen i seg selv er veldig interes
sant – uavhengig av om den er «picture perfect».
Jeg er stolt over å ha ut
ford
ret meg selv. Ikke bare
har jeg stått aktmodell, men jeg tillot meg også å spise
på for
hånd og be
kym
ret meg ikke for hvor
dan ma
gen
min så ut. Da jeg sto der ved siden av den andre model
len, som var danser og hadde lange, grasiøse muskler, så
konstaterte jeg bare at hun hadde en helt nydelig kropp
– uten å sammenligne meg eller tenke noe mer over det.
Jeg sitter igjen med en mye større aksept for kroppen
min, og en bevissthet på at man ikke skal ta den så innmari
høytidelig hele tiden. Det var rett og slett utrolig deilig å
tilbringe et par timer i et rom der kropp handler om noe helt
annet enn i verden utenfor.

Diskuterer puppene
Jeg hadde egentlig planlagt å øve på stillinger i speilet på
forhånd, men glemte det helt. Så jeg tar utgangspunkt i Annes
instrukser – uten å gå løs på de mest krevende positurene.
Jeg har på forhånd smurt meg inn med bodylotion, og det
angrer jeg på nå. Jeg har den ene hånden plassert på hofta
og kjenner hvordan svetten renner. Jeg beg ynner å stresse
noe voldsomt og henger meg opp i mye rare greier: «Har
jeg merker etter trusa?» «Har jeg stive nipler?» Siden jeg må
stå musestille uten å bevege hodet, får jeg ikke sjekket.
De teite bekymringene forsvinner heldigvis fort fordi jeg
blir nødt til å fokusere på å holde stillingen. Jeg fester blik
ket på et punkt og konsentrerer meg så hardt om å stå i
ro at jeg knapt registrerer at de rundt meg diskuterer hvor
puppen min er i forhold til armen min. Og i løpet av de tre
første positurene har jeg gått fra å være svett og utilpass
til å bli helt komfortabel. Det føles nesten som meditasjon
etter hvert. Det er jo sjelden man sitter eller står helt stille
så lenge og kun konsentrerer seg om én ting, og jeg blir så
dratt inn i oppgaven at jeg glemmer alt annet. Inkludert
skolestress og det faktum at 15 folk gransker kroppen min i
flombelysning.

UVENT ET ÅPENB AR ING
Modellen jeg tegnet da jeg var her sist, la seg naken ned
på gulvet og leste avisen i pausen. Det gjør ikke jeg. Jeg tar
isteden skjerfet rundt meg, og takker ja til en plomme jeg
blir tilbudt av en av tegnerne. Jeg får se noen av bildene, og
veksler mellom å tenke «Jeg har seriøst mye finere pupper
enn det der!» og «Oi, han har vært snill og gjort meg innmari
velproporsjonert!». Etter å ha utvekslet litt klein small talk
med noen av tegnerne, er det klart for siste og lengste etappe.
Jeg blir etter hvert sliten i beina og korsryggen, men
psykisk sett er jeg fremdeles helt bekvem. Og når jeg har
fått på meg fillene og forlater aktsalen, fylles jeg av en herlig
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Linn Isaksen (30), journalist
TESTET: Å la håret under armene gro.
MITT FORHOLD TIL SMINKE: – Er veldig avslappet. Jeg sminker
meg ikke til hverdags, og må ikke nødvendigvis gjøre det på
fest heller. Jeg synes en naturlig look både er finest, mest
behagelig og praktisk, og liker at sminke blir morsommere
når det bare er noe jeg bruker innimellom.
INSTA: @linnisa

FE T T HÅR
Da jeg tok en pause fra barberhøvelen, ble jeg
overrasket over hvor stor innvirkning håret had
de på selvbildet mitt. I positiv forstand.
Tekst: Linn Isaksen

J

eg elsker å dusje! Jeg kan stå i rennende vann i evighe
ter og forsyne meg raust av produkter og redskaper som gjør
meg myk som fersken og glatt som såpe. Og helt siden
jeg som 12-åring begynte å få antydning til hår under
armene, har barberhøvelen vært en fast følgesvenn i dusjen.
Jeg aner faktisk ikke hvordan armhulene mine egentlig
ser ut, og har heller ikke tenkt noe særlig over hvorfor jeg er
så manisk opptatt av å barbere dem. Jeg er jo generelt fan
av det naturlige. Jeg sminker meg sjelden, farger ikke håret
og kunne aldri funnet på å støpt på negler eller fylt leppene
med Botox.
Men mens det å gå uten sminke nærmest føles trendy,
er ikke naturlig hårvekst like stuereint. Selv om både Lady
Gaga, Madonna og Miley Cyrus stolt har blottet sine hårete
armhuler, er tanken på å la høvelen ligge ganske fjern for de
fleste. Jeg tror jeg kan telle på én hånd hvor mange ganger
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jeg har sett damer med utrimmet hårvekst i virkeligheten.
«Alle» shaver seg jo. Glattbarbert er normalen, og dermed
også det som fremstår som naturlig. Og jo mer jeg tenker på
det, desto sykere synes jeg det er.
Derfor bestemmer jeg meg for å spare til langt hår under
armene. Dersom jeg senere går tilbake til å barbere meg,
vil jeg i alle fall være bevisst hvorfor jeg gjør det – isteden
for å være en nikkedukke som føyer seg etter samfunnets
skjønnhetsnormer bare fordi alle andre gjør det.

TILV ENN INGSFAS EN
De første dagene er det uvant og en smule ubehagelig. Sett
bort ifra at det går litt raskere i dusjen, og at det skal bli digg
ikke å måtte gå til innkjøp av de svindyre barberbladene like
ofte lenger, synes jeg det er rart å se de mørke stubbene i
speilet. Etter et par uker er det instinktive behovet for å gripe
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fatt i barberhøvelen borte, men jeg går bevisst for t-skjorte
fremfor singlet på trening, og synes det er litt ekkelt at hårene
klistrer seg til huden når jeg tar på deo.
Selv om det er absurd å skamme seg over noe som er helt
naturlig, må jeg motvillig innrømme at jeg føler litt på det.
Men en kveld jeg forteller en venninne om spareplanen min,
får jeg støtte og utvidet horisont.
– Jeg synes tanken på damer med hår under armene er
sexy, sier hun.
– Jeg ser for meg en fransk, sterk kvinne, stående ute på
en snirklete balkong, med hår stikkende ut under armene.
Tankerekken hennes tenner noe i meg: Det å gå mot
strømmen og vise at man tar selvstendige valg, det er jo
sexy! Idet jeg forlater restauranten, har jeg bestemt meg:
Alle ermeløse topper og kjoler i skapet mitt skal få kjørt seg
i tiden som kommer.

HEND A I VÆR ET
Etter tre uker har jeg helt vent meg til håret. Jeg liker at
det er der, og jeg liker at det er mørkt. Også kjæresten
min, som, uten å innrømme det, fremsto litt skeptisk til å
beg ynne med, virker nå stolt over valget mitt.
Så nå bærer jeg uanstrengt singlet, og tar meg selv i å
danse selvsikkert med hendene i været på fest. Jeg føler
generelt at jeg utstråler mer selvtillit med hår enn uten
og føler meg kul. De nå to centimeter lange hårstråene
utløser heller ingen negative reaksjoner, annet enn at en

kompis sier at «han ikke har noen kommentar» når han får
se hårveksten, og at jeg registrerer at det er færre mann
lige følgere enn ellers som trykker på liker-knappen når jeg
blotter hårveksten på Instagram. (Derimot er det riktignok
mange jenter som oppmuntrer innlegget.)
Etter en drøy måned har håret blitt så langt at det stikker
ut når jeg har armene ned, og overraskende nok så plager
det meg ikke. Jeg bærer selvsikkert den naturlige sveisen og
trives med å ha tatt et bevisst, feministisk valg som synes.
Men da jeg en uke senere reiser til Miami, skjer det noe:
plutselig føler jeg at hårdottene ikke matcher min bikini
kledde kropp like godt lenger. Så etter et par dager på
stranda ryker det. Og det føles ikke som noe nederlag.
«Ett skritt av gangen», tenker jeg, og er stolt og glad over at
eksperimentet har fått meg til å forstå at jeg tidligere glatt
barberte meg på autopilot, og at naturlig kroppshår ikke er
synonymt med noe ufresht eller maskulint.
Nå vet jeg at det funker helt fint å ha hår under armene,
og stresser ikke lenger over ikke å ha barbert meg på noen
dager. Og det føles befriende.
Jeg kommer definitivt til å la barberhøvelen hvile i lengre
perioder igjen, og oppfordrer alle andre til å prøve det
samme. Først og fremst for å finne ut om du liker det og bli
mer bevisst på hvorfor du eventuelt velger å barbere deg.
Og om ikke annet for å gjøre et aldri så lite opprør mot det
smale skjønnhetsidealet som er styrt av markedskrefter og
preget av et helt forvrengt syn på kvinnelig kroppshår.
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Sofie Frøysaa (27),
lærerstudent og komiker
TESTET: Å stå på scenen uten sminke.
MITT FORHOLD TIL SMINKE: – Er mye mer av
slappet nå enn for noen år siden. Jeg sminker
meg minimalt i hverdagen, men går all in når
jeg skal på scenen eller på fest.
INSTA: @sofsen

UTEN FILT ER
Vanligvis bruker jeg flere lag med pudder for å
skjule at jeg får stressutslett når jeg står på scenen.
Dette er historien om den gangen jeg lot være.
Tekst: Sofie Frøysaa

D

et er så typisk: De dagene jeg ikke rekker å
sminke meg, møter jeg påfallende mange kjent
folk, gjerne sånne som jeg ikke har møtt på evig
heter, og jeg tenker: «Fuck, nå tror de sikkert at
jeg er skikkelig ufresh. Det er jo ikke sånn jeg egentlig ser
ut.» Ikke sånn jeg liker å tro at jeg ser ut, i alle fall. Det er da
jeg skulle ønske at det gikk an å legge på et flatterende filter,
også in real life.
De samme tankene dukker gjerne opp når jeg blir tagget
i et mindre heldig bilde på Insta eller Facebook: «Herregud,
er det der meg? Er det sånn trynet mitt oppfattes av omver
denen?» Bildet stemmer liksom ikke helt overens med de
fabelaktige poseringene jeg gjør hjemme foran speilet. Og
tanken slår meg ofte når jeg står der og gjør meg til: Hvem
er det jeg prøver å lure? Det er jo nesten synd at det kun
er speilet som får se meg på mitt beste. Og det hjelper jo
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fint lite å stå der og strutte med puppene når holdningen
forsvinner så fort jeg forlater badet. Til stor forskrekkelse,
når jeg plutselig ser speilbildet mitt i et butikkvindu på gata,
og jeg ligner mer på Quasimodo enn den catwalk-modellen
jeg så hjemme på badet for en liten stund siden.
Kort oppsummert kan vel dette kalles selvbevissthet, selv
gransking, kompensering, og mest av alt: selvopptatthet.

INNB ILT BEK VEM
Jeg har brukt mye tid foran speilet. Jeg har øvd meg på å se pen
ut, både med og uten sminke. I tenårene slet jeg med akne,
så jeg brukte mye tid på å dekke over kvisene med utallige lag
pudder. Det ble aldri dekkende nok, aldri slik jeg ønsket.
Mitt an
streng
te for
hold til spei
let er blitt bed
re med
årene, og jeg liker å tro at jeg nå har et mer avslappet
forhold til mitt eget utseende. Jeg kan fremdeles ikke gå

forbi speilet i gangen uten å stoppe opp, men jeg har ikke
lenger problemer med å gå i butikken uten sminke.
Jeg sminker meg derimot alltid når jeg skal på jobb. Jobben
min er nemlig å stå på scenen. Så da jeg ble utfordret til å ha
standup uten sminke, var min umiddelbare reaksjon: Men
det er jo vanlig å sminke seg når man skal på jobb! Man må
jo se presentabel ut!
Jeg prøvde iherdig å bla opp flere dårlige unnskyldninger,
men så tok jeg meg i det: Mener jeg virkelig at mitt naturlige
jeg – uten sminke – ikke er presentabelt? Kjipt at jeg ikke var
presentabel de 13 første årene av livet mitt, da, før jeg begynte
å sminke meg. Ingen av foredragene mine på barneskolen
burde blitt tatt seriøst, liksom. Det var da jeg innså det: At jeg
ikke har et så avslappet forhold til mitt eget utseende som jeg
liker å tro. Det var kanskje ikke så stor bragd å la kassamannen
på Kiwi se meg uten sminke likevel.
Jeg ville hverken innrømme denne svakheten for vennene
mine, eller godta den selv. Hallo, jeg er jo feminist! Fuck
skjønnhetstyranniet, ikke sant? Jeg skal da ikke være en
passiv slave av moteindustrien. Selvfølgelig skulle jeg ha
standup uten sminke!

FLAU FLUES OPP
Når kvelden for min neste standup-forestilling har kommet,
er jeg påtatt cool. Det er nesten så jeg slenger på meg en
slitt joggebukse også, når jeg først er i gang. Dette skal
jo være et uuttalt statement, et lite opprør, et feministisk
stunt ... Så jeg føler meg klar! Helt til jeg kommer backstage,
og en av de andre komikerne utbryter:
– Oi, er du syk?
Jeg prøver å overse kommentaren, og trøster meg med at

han er skalla og har ølmage. Snakk for deg sjæl, liksom. Men
nervøsiteten kommer likevel snikende. Jeg blir stressa. Det i
seg selv stresser meg enda mer, for jeg er av den heldige typen
som får utslett når jeg blir nervøs. Men denne gangen kan jeg
ikke skjule det bak flere lag med pudder. Utslettet pipler frem
som røde flekker, og i kombinasjon med min vinterbleke hud
tegnes et nydelig bilde: Jeg ser ut som en fuckings fluesopp.
Man kan jo bli nasjonalromantisk av mindre.
«Pokker at ikke fluesoppmønster er i motebildet denne
sesongen», tenker jeg – og blir ropt opp på scenen.

RØD REVANSJ
Det ildrøde stressutslettet brer seg bare mer og mer utover
jo lenger ut i standupen jeg kommer. Flott! Altså, hva er
dette utslettet godt for? Er det som med kameleonen – en
naturlig kamuflasje – sånn i tilfelle jeg må gjemme meg i,
hva da, en skogbrann?!?
Samtidig er jeg smertelig klar over at de sterke lyskasterne
ikke gjør saken bedre.
Men folk ler. De ler på de riktige stedene. Og når jeg
kommer publikum i forkjøpet og kommenterer den åpen
bare fluesopp-looken, ler de enda mer.
Jeg kliner til med en vits om at jeg er en vandrende
kampanje for partiet jeg stemmer på. At det hadde vært
verre om jeg var blå. Dette går jo bra!
Etter hvert klarer jeg å slappe av, og jeg skjønner at jeg
er mye mer opptatt av mitt usminkede jeg enn folka i salen.
De kunne sikkert ikke brydd seg mindre. Og på et tidspunkt
tenker jeg at det er nå jeg kanskje er på mitt mest presen
table. Det er jo sånn som dette jeg faktisk ser ut! Dessuten
er det jo, om ikke annet, viktig å gi rødming et ansikt.
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