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Abstract 

The	Eurovision	Song	Contest,	or	just	Eurovision,	emerged	as	a	1956	peace	project	aimed	at	

bringing	together	a	war-torn	Europe.	During	the	more	than	60	years	of	competition,	it	has	

changed	from	being	a	small	competition	with	quiet	songs,	to	the	world's	largest,	most	

extravagant,	and	most	viewed	song	competition,	and	thus	as	a	huge	platform	for	political	

voices.	In	this	thesis,	I	therefore	seek	to	answer	the	question:	How	has	Eurovision	become	an	

space	of	opportunity	for	norm-critical	performances?	and	how	is	any	space	of	opportunity	

attempted	controlled	by	the	European	Broadcasting	Union?		

To	respond	to	this	research	question,	it	will	first	be	analysed	how	Eurovision	can	be	

considered	an	affective	event	that,	by	virtue	of	being	affective,	opens	an	space	of	opportunity	

for	norm-critical,	or	affective,	performances.	This	analysis	is	based	on	Professor	Sarah	

Ahmed's	definition	of	affective	events.	Then,	based	on	the	French	sociologist	Michel	Foucault,	

and	his	concept	of	genealogy,	I	will	investigate	how	such	a	space	of	opportunity	has	

historically	been	utilized,	focusing	on	the	performances	that	have	been	particularly	norm-

critical.	From	these	two	analyses,	I	can	conclude	how	how	an	space	of	opportunity	for	norm-

critical	performances	has	emerged	and	has	evolved.	Here	I	can	thus	demonstrate	the	

historical	changes	that	have	been	made,	from	a	kiss	between	Birthe	Wilke	and	Gustav	

Winckler	in	1957	being	considered	to	be	norm-breaking,	to	the	bearded	lady,	Conchita	Wurst,	

and	her	victory	in	2014	was	considered	the	norm	for	doing	Eurovision.	

After	this	I	will,	in	the	final	analyses,	analyse	how	the	European	Broadcasting	Union	has	

historically	tried	to	limit,	or	control,	this	space	of	opportunity.	This	is	also	done	by	using	the	

genealogical	level	of	analysis,	in	this	analysis	combined	with	Foucault's	theories	of	

technologies	of	self-management.	Based	on	this	analysis,	I	can	conclude	that	the	European	

Broadcasting	Union	has	built	up	its	set	of	rules	as	a	combination	of	several	technologies,	

where	they	can	talk	about	the	day-to-day	responsibility	of	Eurovision	as	something	that	lies	

with	the	host	country,	while	at	the	same	time	they	can	intervene	directly	if	they	see	the	need	

for	this.	Finally,	I	will	conclude	on	how	a	space	of	potential	for	norm-critical	performances	in	

Eurovision	has	emerged	as	a	combination	of	pressure	from	both	European	Broadcasting	

Union's	wishes	for	how	to	“do	Eurovision”,	as	well	as	what	the	juries	are	voting	for	to	win	

Eurovision.		
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1.	Indledning	
Det	Europæiske	Melodi	Grand	Prix,	 eller	Eurovision	Song	Contest,	 i	dette	 speciale	 fremover	

omtalt	med	 forkortelsen	 ‘ESC’,	blev	grundlagt	 i	1956	 (Internetkilde	1).	ESC	blev	grundlagt	 i	

efterkrigsårene	som	et	“fredsprojekt”,	der	havde	til	formål	at	samle	et	Europa,	der	var	splittet	

efter	 2.	 Verdenskrig	 (Ibid).	 ESC	 har	 sidenhen	 vokset	 sig	 til	 den	 største	 sangkonkurrence	 i	

verden,	med	over	186	millioner	seer	i	2018	(Internetkilde	2).	ESC	er	samtidigt	vokset	fra	i	1956	

at	have	7	deltagerlande,	til	i	2019	at	have	42	deltagerlande	(Internetkilde	3).	Den	store	stigning	

i	antallet	af	deltagende	lande	førte	til	at	man	i	2008	tilføjede	to	semifinaler,	så	alle	lande	kunne	

deltage	på	lige	fod	med	hinanden,	hvor	det	tidligere	var	sådan	at	de	lande,	der	det	forrige	år	

havde	den	dårligste	placering,	ikke	deltog	i	det	efterfølgende	år.		

Eurovision	blev	grundlagt	af	European	Broadcasting	Union,	fremadrettet	omtalt	som	EBU,	og	

har	som	krav	at	man	skal	være	medlem	heraf,	for	at	deltage	i	ESC.	På	trods	af	dette,	har	flere	

lande	i	årenes	løb	forsøgt	at	blive	deltagere,	heriblandt	Grønland	og	Færøerne,	som	EBU	tæller	

med	i	det	danske	bidrag.	Det	eneste	land	der	er	lykkedes	med	denne	opgave	er	Australien,	der	

blev	inviteret	med	som	deltager	i	2015,	i	anledning	af	ESC’s	60	års	jubilæum.	Denne	deltagelse	

viste	sig	dog	at	være	så	stor	en	succes,	at	Australien	sidenhen	er	blevet	fast	deltager,	dog	med	

en	særregel	om	at	de,	hvis	de	vinder,	skal	afholde	ESC	i	samarbejde	med	et	europæisk	land	(The	

Sun).		

i	1973	deltog	også	Israel	for	første	gang,	hvilket	i	sig	selv	førte	til	en	del	politiske	slagsmål,	især	

grundet	landets	placering	uden	for	Europa.	Afgørende	var	det	dog	at	Israel	allerede	dengang	

var	en	del	af	EBU,	som	er	hovedarrangører	af	ESC	(Latto:	2015).		

Israel	har	siden	sin	første	deltagelse	i	1973,	været	centrum	for	en	del	politisk	debat,	i	forhold	

til	ESC.	Dette	både	på	baggrund	af	den	politiske	situation	i	Israel,	samt	deres	forhold	til	de	andre	

deltagende	lande,	og	lande	der	sender	ESC.	Dette	kunne	i	særdeleshed	ses	ved	ESC	i	1978,	hvor	

flere	arabiske	lande	viste	reklamer	under	Israels	performance.	Da	Israel	i	1978	nærmede	sig	

sejren,	 i	 afstemningen,	 gik	 Jordan	 så	 langt	 som	 at	 slukke	 for	 udsendelsen,	 og	 annoncere	 2.	

pladsen,	Belgien,	som	vinderne	(Fulker:	2017).		

	

	

ESC	har	 fra	starten	været	præget	af	politik,	dette	sås	allerede	 i	1957	hvor	mange	spåede	at	

Birthe	Wilke	og	Gustav	Winckler	ville	vinde.	En	mulig	sejr	blev	dog	afbrudt	af	et	11	sekunder	
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langt,	og	sidenhen	meget	berømt,	kys	(Øhrstrøm:	2017).	Her	opstod	et	modsætningsforhold	i	

hvad	de	katolske	lande	anså	som	passende	til	fjernsyn,	overfor	hvad	de	mere	liberale	lande	anså	

som	passende.		

Jeg	 skriver	 mig	 således	 ind	 i	 definition	 af	 politik	 i	 et	 konfliktperspektiv,	 som	 noget	 der,	 i	

overensstemmelse	 med	 den	 tyske	 forsker	 Carl	 Schmitts	 definition	 heraf,	 skaber	 politiske	

modsætninger	(Schmitt,	1932:	10).		

I	det	historiske	perspektiv	kan	dette	dog	ses	som	en	“uskyldig”	skandale,	til	sammenligning	var	

der	i	1968	rygter	om	at	Francisco	Franco	havde	bestukket	flere	landes	juryer,	i	håbet	om	en	

spansk	sejr,	der	kunne	forbedre	landets	image	(The	Guardian:	2009).	

	

Der	kan	således	siges	at	være	en	udbredt	politisering	af	ESC,	hvor	mange	lande	ser	resultatet	

som	en	metafor	for	deres	rolle	i	verdenssamfundet.	Australien	har	således	været	tæt	knyttet	til	

ESC	i	kraft	af,	at	størstedelen	af	landets	indbyggere	har	europæiske	rødder.	På	samme	måde	har	

Rusland	i	de	senere	år	brugt	dårlige	resultater	og	udeblivelser,	til	at	beskrive	sig	selv	som	den	

latterliggjorte	part	i	Europa,	og	senest	flere	af	de	baltiske	lande	der	i	2013	truede	med	at	blokere	

signalet,	fordi	Finland	havde	to	homoseksuelle	kys,	i	baggrunden	af	deres	performance.	
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1.1.	Problemfelt	
I	de	senere	år	er	ESC	for	mange	blevet	synonym	med	LGBT-miljøet	(Bohlman:	2007:	47).	LGBT	

står	for	Lesbian,	Gay,	bisexual	&	transgender,	og	dækker	over	seksualiteter	og	kønsidentiteter,	

der	 står	 uden	 for	 normen.	 ESC	 har	 dog	 aldrig	 været	 om	 minoritetsproblematikker	 og	

minoritetsidentiteter,	 hverken	 generelle,	 såsom	 den	 brede	 accept	 af	 minoriteter,	 eller	

specifikke,	såsom	Ruslands	homo-lovgivning.	Tværtimod	har	EBU,	der	har	haft	hovedansvaret	

for	 konkurrencen	 siden	1956,	 historisk	opsat	 regler	 og	politikker,	 der	har	haft	 til	 formål	 at	

fjerne	fokus	på	disse	emner.	

“There	are	sufficient	rules	and	policies	at	the	European	Broadcasting	Union	(EBU),	which	has	

organized	and	run	the	contest	since	its	inception	in	1956,	to	bolster	the	argument	that	minority	

voices	and	identities	are	discouraged,	even	erased	and	effaced,	and	that	regional	and	national	

issues	are	rejected	in	favor	of	European	commerce	and	cooperation.”	(Bohlman:	2007:	47).		

Der	 har	 således	 altid	 været	 en	 udpræget	 politisering	 af	 ESC,	 som	 fra	 EBU’s	 side	 er	 forsøgt	

nedtonet,	blandt	andet	via	deres	regelsæt:	“The	ESC	is	a	non-political	event.”	(Internetkilde	4).	

Selv	omkring	de	historisk	åbenlyse	øjeblikke,	som	den	politiske	transformation	i	Østeuropa	i	

1989,	er	det	slående	hvor	 få	performances	der	har	berørt	de	politiske	emner,	der	ellers	har	

optaget	hele	Europa.	De	få	performerer,	der	åbenlyst	har	blandet	mangfoldighedspolitik,	med	

populærmusik,	har	historisk	fået	meget	lave	resultater	(Bohlman:	2007:	47).	Dette	er	dog	en	

udvikling	 der	 har	 vendt,	 især	 de	 seneste	 ti	 år,	med	blandt	 andet	 den	 østrigske	Drag-Queen	

Conchita	Wurst’s	sejr	i	2014.	Denne	performance	lagde	netop	en	stor	vægt	på	det	affektive,	hvor	

Conchita	Wurst	brugte	sin	performance	til	at	hylde	mangfoldighed,	og	dermed	anvendte	sig	af	

det	følelsesmæssige,	eller	affektive,	til	at	gøre	sin	performance	mere	kraftfuld,	og	appellere	til	

minoritetsgrupper.		

Der	 har	 således	 historisk	 været	 flere	 performances,	 der	 har	 brudt	med	 de	 normer,	 dvs.	 De	

gældende	konventioner	for	hvordan	man	“gør	ESC”,	og	som	har	bragt	politiske	emner	op	i	deres	

performances,	både	direkte	og	indirekte,	og	forsøgt	at	påvirke	publikum	affektivt	med	fokus	på	

følelsesmæssige	holdningsændringer.	Samtidigt	med	at	EBU	løbende	har	forsøgt	at	slå	fast	at	

ESC	 ikke	 skal	 være	 en	 politisk	 begivenhed,	 og	 de	 således	 har	 forsøgt	 at	 styre	 ESC	 som	 en	

upolitisk	begivenhed.		
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EBU	har	dermed	løbende,	via	deres	regelsæt	for	ESC,	sat	normer	op	for	hvordan	man	gør	ECS.	

Disse	 normer	 er	 således	 blevet	 overskredet	 flere	 gange,	 med	 politiserende	 og	 affektive	

performances,	der	netop	har	rykket	disse	normer.	Der	er	således	sket	en	re-introducering,	eller	

en	 re-entry,	 hvor	 det	 unormale	 er	 blevet	 det	 normale,	 og	 det	 unormale	 er	 blevet	 de	

performances	 der	 fokusere	 på	musikken,	 hvilket	 blandt	 andet	 kan	 ses	med	Portugals	 sejr	 i	

2016,	hvor	kunstneren	netop	forsøgt	at	sætte	sangen	i	fokus.		

Fokus	for	dette	speciale	vil	netop	være	disse	normskred.	På	baggrund	af	ovenstående	finder	jeg	

det	interessant	at	undersøge	hvordan	ESC	historisk	har	skabt	et	mulighedsrum,	for	denne	type	

politiske	 performances,	 samt	 hvordan	 EBU	 på	 samme	 tid	 har	 forsøgt	 at	 begrænse	 dette	

mulighedsrum	via	ændringer	i	ESC’s	regelsæt.	

	

	

1.2.	Problemformulering	
For	 at	 undersøge	 de	 problematikker,	 der	 skitseres	 i	 problemfeltet,	 vil	 jeg	 arbejde	 ud	 fra	

følgende	problemformulering:	

	

Hvordan	er	ESC	blevet	et	mulighedsrum	for	normkritiske	performances?	og	

hvordan	er	et	eventuelt	mulighedsrum	forsøgt	styret	af	EBU?	

	

For	at	besvare	denne	problemformulering,	vil	jeg	arbejde	ud	fra	følgende	arbejdsspørgsmål:	

1. Hvordan	 kan	 ESC	 ses	 som	 en	 affektiv	 begivenhed,	 der	 skaber	 et	 mulighedsrum	 for	

normkritiske	performances?	

2. Hvordan	er	et	mulighedsrum	historisk	blevet	udnyttet	til	normkritiske	performances?	

3. Hvordan	har	EBU	forsøgt	at	styre	eller	begrænse	eventuelle	mulighedsrum,	via	deres	

regelsæt	for	ESC?		
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2.	Læsevejledning	
I	dette	afsnit	vil	jeg	redegøre	for	hvilke	kapitler	der	indeholder	hvad,	for	at	gøre	læsningen	af	

denne	afhandling,	så	overskuelig	som	muligt.		

I	 Kapitel	 1:	 Introduktion,	 vil	 jeg,	 starte	 med	 at	 udfolde	 problemfeltet	 og	

problemformuleringen.	I	de	efterfølgende	afsnit	vil	der	blive	redegjort	for	denne	afhandlings	

positionering	 i	 forhold	 til	 anden	 relevant	 forskning	 på	 området.	Herefter	 redegøres	 der	 for	

denne	afhandlings	genstandsfelt,	hvorunder	casen,	ESC,	udfoldes.		

I	Kapitel	2:	Teori	&	Analysestrategi,	redegøres	først	for	denne	afhandlings	empiri.	Herefter	

redegøres	 der	 for	 min	 anvendelse,	 af	 Sarah	 Ahmeds	 teori	 om	 affektive	 begivenheder.	

Afsluttende	gives	en	dybere	forståelse	for	denne	afhandlings	analysestrategiske	overvejelser,	

med	udgangspunkt	i	sociologen	Michel	Foucaults	genealogi-begreb,	hvorunder	jeg	vil	komme	

ind	 på	 hans	 teorier	 om	 magt	 og	 selvstyrings-teknologier,	 samt	 min	 anvendelse	 af	 en	

normkritisk	tilgang	i	genealogi-begrebet.		

Kapitel	3:	Analyse	 vil	 starte	med	en	analyse,	med	udgangspunkt	 i	 Sarah	Ahmeds	 teori	 om	

affektive	 begivenheder,	 af	 ESC	 som	 en	 affektiv	 begivenhed,	 der	 åbner	 et	mulighedsrum	 for	

affektive	optrædener.		

Herefter	 vil	 jeg,	med	 udgangspunkt	 i	 det	 genealogiske	 begreb,	 anvendt	med	 et	 normkritisk	

perspektiv,	 analysere	 hvordan	 ESC	 historisk	 er	 blevet	 anvendt	 som	 et	 mulighedsrum	 for	

normkritisk	performances.		

Afsluttende	vil	jeg	tage	denne	analyse	videre,	hvor	jeg	med	brug	af	Foucaults	begreber,	om	magt	

og	selvstyrings-teknologier,	vil	analysere	hvordan	EBU	historisk	har	ændret	sit	 regelsæt,	og	

anvendt	dette	som	en	styringsteknologi.		

Resultaterne	af	analyserne	i	kapitel	3,	vil	jeg	tage	videre	i	Kapitel	4:	Diskussion	&	Konklusion,	

hvor	jeg	vil	starte	med	at	diskutere	disse	resultater,	og	ud	fra	dem	diskutere	hvorvidt	man	kan	

tale	om	ESC	som	en	politisk	eller	upolitisk	begivenhed.	Afsluttende	vil	jeg	i	konklusionen	svare	

direkte	på	problemformuleringen,	og	udfolde	resultaterne	af	denne	afhandling.		

For	at	gøre	dette	overskueligt	vil	jeg,	i	nedenstående,	illustrere	dette	i	et	projektdesign:	



	

9/77	
	



	

10/77	

3.	Positionering	
I	 dette	 afsnit	 vil	 jeg	 positionere	 denne	 afhandling,	 i	 forhold	 til	 anden	 relevant	 forskning	 på	

området.	

Da	ESC	er	en	mere	end	60	år	gammel	tilbagevendende	begivenhed,	er	der	selvsagt	lavet	meget	

forskning	 herom.	 Jeg	 har	 derfor	 ikke	mulighed	 for	 at	 gennemgå	 den	 samlede	 forskning,	 på	

området.	

Dog	har	der,	i	den	litteratur	jeg	har	læst,	været	nogle	meget	klare	tendenser	i	hvad	der	er	forsket	

om.	Det	meste	forskning,	om	ESC,	har	således	handlet	om	identitetsfølelse.	Dette	både	i	forhold	

til	 identitets-minoriteter	 såsom	 LGBT-bevægelsen,	 og	 i	 forhold	 til	 national	 identitetsfølelse.	

Herunder	kan	nævnes	den	britiske	forsker,	Catherine	Baker,	og	hendes	forskning	i	kønspolitik	

i	ESC,	med	titlen	”Gender	and	Geopolitics	 in	the	Eurovision	Song	Contest”	(Baker:	2015)	samt	

hendes	forskning		i	identitetsfølelse	i	ESC,	”The	‘gay	Olympics’?	The	Eurovision	Song	Contest	and	

the	politics	of	LGBT/European	belonging”	(Baker:	2016).	Endvidere	kan	blandt	andet	nævnes	

Sílvia	Martinez	 forskning	 i	national	 identitetsfølelse,	 i	 relation	 til	popmusik,	udgivet	 i	bogen	

”Made	in	Spain.	Studies	in	Popular	Music”	(Martinez:	2013),	hvor	Martinez	bruger	ESC	som	case.	

Derudover	 er	der	 især	 lavet	 en	del	 forskning	om	 stemmeadfærd	 i	 ECS,	 heriblandt	 et	 større	

studie	 af	 jury	 og	 seer-afstemninger,	 i	 ECS	 siden	 1956,	 lavet	 af	 den	 Belgiske	 forsker	 Victor	

Ginsburgh	 under	 titlen	 ”The	 Eurovision	 Song	 Contest.	 Is	 voting	 political	 or	 cultural?”	

(Ginsburgh:	2008).	

		

Hvordan	 stemmer	 publikum	 i	 ESC?	 Hvordan	 bliver	 ESC	 brugt	 til	 at	 definere	 national	

identitetsfølelse?	Og	hvilken	indflydelse	har	ESC	haft	på	LGBT-bevægelsen	i	Europa?	Dette	er	

alle	 spørgsmål,	 som	mange	 forskere	har	 stillet	 sig	 selv	mange	gange,	og	 som	der	er	 skrevet	

utallige	bøger	om.	Fælles	for	denne	del	af	forskningen	er	således	at	den	tager	sit	udgangspunkt	

i	publikum	oplevelse	af	ESC,	som	begivenhed.	Dette	betyder	dog	ikke	at	der	ikke	også	er	lavet	

forskning	om	ESC	som	begivenhed,	denne	forskning	er	der	blot	forsvindende	lidt	af,	fra	nyere	

tid.	

Hertil	 er	 der	 dog	 også	 lavet	 forskning	 kun	 på	 den	 politiske	 del	 af	 ESC,	 eksempelvis	 den	

amerikanske	forsker	Robert	Tobin,	der	har	skrevet	bogen	”A	Song	for	Europe:	Popular	Music	

and	Politics	in	the	Eurovision	Song	Contest”	(Tobin:	2007).	
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Her	positionere	denne	afhandling	sig	således	på	et	nyt	område,	i	den	samlede	forskning	af	ESC.	

Denne	afhandling	har	til	formål	at	svare	på	problemformuleringen:	Hvordan	er	ESC	blevet	et	

mulighedsrum	 for	 normkritiske	 performances?	 og	 hvordan	 er	 et	 eventuelt	

mulighedsrum	forsøgt	styret	af	EBU?.	Denne	problemformulering	har	ikke	noget	til	 fælles	

med	tidligere	forskning	på	området,	og	jeg	er	således	den	første,	der	søger	at	undersøge	både	

hvordan	ESC	som	begivenhed	åbner	op	for	normkritiske	performances,	samt	hvordan	EBU	har	

forsøgt	at	styre	denne	måde	at	gøre	ESC	på.	Jeg	vil	således	argumentere	for	at	denne	afhandling	

ikke	 stiller	 sig	 komplet	 uden	 for	 anden	 forskning	 på	 området,	men	 i	 stedet	 komplimentere	

denne.	Ved	ikke	kun	at	kigge	på	hvordan	eksempelvis	LGBT-bevægelsen	i	de	seneste	20	år	har	

udnyttet	 et	 mulighedsrum	 for	 normkritiske	 optræner,	 eller	 hvordan	 ESC	 er	 blevet	 brugt	

politisk,	men	i	stedet	at	undersøge	hvordan	mulighedsrummet	for	dette	er	opstået,	og	forsøgt	

styret,	fra	konkurrencens	begyndelse.		
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4.	Introduktion	af	case	og	genstandsfelt	
I	 dette	 afsnit	 vil	 jeg	 først	 introducere	 casen,	 som	 denne	 afhandling	 tager	 udgangspunkt	 i,	

hvorefter	der	redegøres		for	denne	afhandlings	genstandsfelt	“at	gøre	ESC”.	

	

	

4.1.	ESC	
ESC	blev	grundlagt	i	1956,	i	kølvandet	på	et	krigshærget	Europa,	og	blev	sat	i	verdenen	med	

direktøren	for	det	schweiziske	fjernsyn,	Marcel	Bezencon,	som	primus	motor	(Mylius,	2014:	

10).	European	Broadcasting	Union,	EBU,	var	blevet	grundlagt	få	år	før,	og	havde	til	formål	at	

fremme	 vidensdeling	 på	 fjernsynsområdet	 (Hjarvad,	 1995:	 110).	 Bezencon	 argumenterede	

således	for	at	ingen	af	medlemslandene	havde	den	store	erfaring	med	fjernsynsproduktion,	og	

man	 kunne	 således	 øve	 sig	 på	 at	 forhandle	 om	 rettighederne	 til	 direkte	 transmission	 af	

sportsbegivenheder,	og	sammen	opnå	de	økonomiske	fordele	af	stordrift	(Ibid).		

I	denne	afhandling	vil	jeg	dog	ikke	have	fokus	på	de	ydre	omstændigheder	i	ESC.	Jeg	vil	således	

ikke	kigge	på	ESC,	 eller	EBU’s,	 opbygning,	 og	 ser	dermed	også	bort	 fra	de	omkringliggende	

omstændigheder	såsom	selve	afholdelsen	af	de	enkelte	Eurovisions.		

For	at	besvare	denne	afhandlings	problemformulering,	vil	jeg	derfor	istedet	holde	fokus	på	de	

skelsættende	 øjeblikke	 der	 har	 været	 på	 scenen	under	 afholdelsen	 af	 ESC,	 samt	 omtalen	 af	

disse.	 Jeg	 afgrænser	 mig	 således	 til	 de	 enkelte	 performances,	 og	 de	 omkringliggende	

omstændigheder	til	disse.		

	

	

4.2.	EBU’s	regelsæt	
Undtagelsen	for	ovenstående	afgrænsning	er	dog	EBU’s	regelsæt,	for	afholdelsen	af	ESC.	For	at	

kunne	besvare	denne	afhandlings	problemformulering,	er	det	væsentligt	at	undersøge	hvordan	

EBU	 gennem	 tiden	 har	 ændret	 regelsættet	 for	 ESC.	 Som	 jeg	 også	 senere	 vil	 analyse	 på,	 er	

regelsættet	EBU’s	eneste	mulighed	for	at	styre	ESC,	da	EBU	ellers	omtaler	ESC	som	noget	der	

afholdes	af	værtslandet	med	support	fra	EBU,	og	ikke	af	EBU	selv:	“The	Shows	are	produced	and	

transmitted	live	by	the	Host	Broadcaster”	(Internetkilde	4).	Regelsættet	for	ESC	har	været	udsat	

for	mange	ændringer,	og	det	er	netop	disse	ændringer	analysen	af	regelsættet	vil	have	fokus	
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på.	Hvor	der	i	den	første	afholdelse	af	ESC	ikke	var	et	regelsæt,	er	dette	i	dag	udbygget	til	at	

have	afsnit	med	om	alle	tænkelige	situationer	i	afholdelsen	af	ESC.	Derfor	afgrænser	jeg	mig	

således	også	til	at	have	fokus	på	de	regler,	og	ændringer	heri,	der	har	fokus	på	optrædener,	og	

i	 overensstemmelse	 med	 forrige	 afsnit,	 ikke	 de	 regler	 der	 har	 indflydelse	 på	 den	

organisatoriske	opbygning	af	ESC.	Dette	skyldes	blandt	andet	at	det	kun	er	ændringer	i	reglerne	

for	 performances,	 der	 er	 litteratur	 omkring,	 samt	 at	 den	 del	 af	 afhandlingens	

problemformulering	der	omhandler	regelsættet,	netop	har	fokus	på	hvordan	EBU	forsøger	at	

styre	hvad	der	sker	på	ESC-scenen.		

	

	

4.3.	Genstandsfelt	
I	dette	afsnit	redegøres	for	begrebet	“at	gøre	ESC”.	Dette	begreb	er	en	afgørende	del	af	dette	

speciale,	og	dets	udvikling	vil	blive	fremvist	i	det	genealogiske	analyseniveau.		

At	gøre	ESC,	vil	være	genstandsfeltet	i	denne	afhandling,	da	det	er	udviklingen	i	dette	der	er	i	

fokus,	 og	 det	mulighedsrum	 der	 historisk	 er	 blevet	 åbnet	 op	 for,	 for	 at	 lave	 affektive	 eller	

normkritiske	 og	 normoverskridende	 performances.	 At	 gøre	 ESC	 betragtes	 dermed	 som	

værende	noget	der	først	er	etableret	normer	for,	som	senere	hen	er	brudt	op	og	ændret	flere	

gange.	 Det	 kan	 således	 antages	 at	 der	 i	 ESC-historien	 er	 blevet	 etableret	 konventioner	 for	

hvordan	man	gør	ESC	rigtigt.	Disse	konventioner	er	højest	sandsynligt	opstået	på	baggrund	af	

en	synlighed	i	hvad	juryerne	har	givet	point	til,	og	et	forsøg	på	at	få	så	mange	point	som	muligt.	

Det	kan	heri	antages	at	der	løbende	har	været	normskred,	der	har	brudt	op	med	den	måde	man	

tidligere	har	gjort	ESC	på,	og	skabt	nye	konventioner	herfor.		

At	 gøre	ESC,	 kan	 således	også	observeres	med	den	amerikanske	 filosof	 og	 teoretiker	 Judith	

Butler’s	 ideer	 om	 normer,	 som	 et:	 “phenomenon	 that’s	 being	 produced	 all	 the	 time	 and	

reproduced	all	the	time."(Butler,	2011).	Tager	vi	denne	tanke	i	mente,	er	det	at	gøre	ESC	noget	

der	er	blevet	produceret,	og	reproduceret,	med	fokus	på	hvad	juryerne	stemmer	efter,	og	under	

et	 pres	 fra	 EBU.	 I	 denne	 afhandling	 vil	 der	 dog	 blive	 taget	 udgangspunkt	 i	 særligt	 de	

normkritiske	 performances	 i	 ESC.	 Det	 vil	 sige	 at	 jeg	 i	 særdeleshed	 vil	 dykke	 ned	 i	 de	

performances	der	har	været	bevidst	normoverskridende,	normkritiske	eller	normskabende.	

For	 at	 undersøge	 dette	 vil	 jeg	 anvende	Michel	 Foucaults	 genealogi-begreb,	 til	 at	 undersøge	

hvordan	dette	pres	har	udviklet	sig	historisk	i	ESC.	
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Allerede	 nu	 kan	 vi	 dog	 antage	 at	 det	 at	 gøre	 ESC	 er	 kontingent,	 og	 derfor	 under	 en	 evig	

forandring.	I	nyere	tid	er	seerafstemninger	blevet	den	mest	gængse	metode	til	at	give	point	i	

ESC,	og	her	kan	således	antages	at	have	været	et	større	opbrud	i	måden	man	gør	ESC	på,	da	man	

ikke	længere	skulle	gøre	ESC	efter	hvad	juryerne	ønskede,	men	hvad	publikum	ønskede.		

At	gøre	ESC,	er	således	et	evigt	foranderligt	genstandsfelt,	hvor	jeg	i	denne	afhandling	vil	holde	

fokus	på	hvordan	konventionerne	herfor	er	opstået,	hvordan	de	er	blevet	brudt,	og	hvordan	de	

har	forandret	sig	i	kølvandet	på	disse	brud.	Genstandsfeltet	kan	således	ses	som	en	flydende	

betegner,	der	ændrer	mening	undervejs	 i	denne	afhandling.	Det	er	derfor	vigtigt	 løbende	at	

have	for	øje	hvordan	dette	ændrer	sig	og	hvorfor.		
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Analysestrategi	
	 	



	

16/77	

5.	Empiri	
I	denne	afhandling	anvendes	to	typer	empiri,	videomateriale,	og	primære	kilder	i	form	af	EBU´s	

regelsæt	 for	 ESC,	 samt	 sekundære	 kilder	 om	ændringer	 i	 disse,	 samt	 sekundære	 kilder	 om	

bemærkelsesværdige,	særlige,	normoverskridende	eller	normkritiske	performances.	Brugen	af	

sekundære	 kilder,	 til	 at	 analysere	 regelændringer,	 skyldes	 at	 der	 gennem	 årene	 har	 været	

mange	ændringer	i	reglerne	for	ESC,	mens	EBU	på	deres	egen	hjemmeside	kun	oplyser	om	det	

samlede	regelsæt	i	dets	nuværende	form,	samt	de	ændringer	der	har	været	i	de	senere	år.		

I	anvendelsen	af	videomateriale,	vil	 jeg	slå	ned	på	bestemte	performances,	og	 ikke	kigge	på	

samtlige	performances,	dette	skyldes	at	der	indtil	videre	er	over	1400	forskellige	performances	

fra	ESC,	med	et	gennemsnit	på	3	minutter	pr	sang,	giver	det	70	timers	videomateriale	(Fulker:	

2018),	hvor	langt	størstedelen	blot	vil	reproducere	den	normale	måde	at	gøre	ESC	på,	mens	

denne	afhandling	i	stedet	vil	fokusere	på	de	få	der	stikker	ud,	og	bryder	med	normerne,	eller	

direkte	med	 reglerne	 i	ESC.	Når	 jeg	 refererer	 til	 disse	videoer,	 vil	 jeg	dog	oftest	 referere	 til	

tekster	der	beskriver	disse	kilde.	Dette	skyldes	en	vurdering	af	at	jeg	på	denne	måde	vil	kunne	

nuancere	min	analyse	dybere,	og	samtidigt	referere	direkte	til	videoer	af	optrædener,	når	dette	

har	et	illustrativt	formål.	

Som	 tidligere	 nævnt	 vil	 jeg	 udvælge	 disse	 performances	 med	 udgangspunkt	 i	 hvad	 andre	

tidligere	har	 fundet	 interessant	at	slå	ned	på,	da	 jeg	på	denne	måde	kan	 forholde	mig	mere	

kritisk	 til	 disse,	 ved	 at	 analysere	 disse	 ud	 fra	 et	 andenordensperspektiv,	 hvor	 man	 ved	 at	

iagttage	 iagttagelser,	kan	 iagttage	den	første	 iagttagelses	blinde	pletter	(Andersen	2008:22).	

Dog	vil	udvælgelsen	fra	de	primære	kilder,	stadig	være	ud	fra	en	vurdering	og	analyse	af	hvilke	

der	har	været	særligt	skelsættende	for	måden	hvorpå	der	gøres	ESC.	
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6.	Teori:	Affektive	begivenheder	
I	dette	afsnit	vil	jeg	redegøre	for	begrebet	‘affektive	begivenheder’.	I	det	nedenstående	vil	jeg	

således	 udfolde	 denne	 teori,	 samt	 min	 forståelse	 heraf,	 og	 løbende	 begrunde	 denne	 teoris	

berettigelse	i	denne	afhandling.		

Forsker	 i	 kommunikation	 og	 psykologi,	 ved	 Copenhagen	 Business	 School,	 Christa	 Breum	

Amhøj,	definerer	affektive	begivenheder	som;	”an	ability	to	affect	and	to	be	affected”	(Amhøj,	

2017:	 246).	 Affekt	 kan	 dermed	 ses	 som	 den	 dobbelte	 bevægelse	 imellem	 mennesker,	 der	

overskrider	sproglig	kommunikation.	Affekt	er	altså,	i	denne	forståelse,	de	performative	udtryk,	

der	ikke	er	italesat,	men	som	kan	mærkes	(Amhøj,	2017:	246).	I	denne	afhandling	vil	jeg	dog	

tage	udgangspunkt	i	tidligere	professor,	ved	Goldsmiths	University	of	London,	Sara	Ahmed,	og	

hendes	forståelse	af	affektive	begivenheder.		

I	 bogen	 ’The	Cultural	Politics	of	Emotion’,	undersøger	Ahmed	hvordan	 “...	 Emotions	work	 to	

shape	the	‘surfaces’	of	individual	and	collective	bodies”	(Ahmed:	2004:	2).		

Det	affektive	handler	her	om	hvordan	man	bruger	følelser	til	at	forme	holdninger,	og	således	

mere	om	hvordan	man	agerer	affektivt	frem	for	hvad	affekt	er.	At	bruge	følelser,	til	at	påvirke	

holdninger,	 er	 i	 sig	 selv	 er	 ikke	 en	 nyere	 disciplin,	 og	 har	 således	 sin	 rod	 i	 en	 af	 de	 tre	

appelformer,	patos.		

Ahmeds	teori	tager	udgangspunkt	i	skellet,	 ‘beneficial	or	harmful’,	et	skel	Ahmed	har	fundet	

inspiration	til	hos	den	franske	filosof,	fra	det	16	århundrede,	René	Descartes	(Ahmed,	2004:	6).	

Dette	skel	kan	 ifølge	Ahmed,	også	oversættes	 til	om	noget	er	 ‘godt’	eller	 ‘dårligt’	 (Ibid).	Det	

affektive	handler	således	om,	hvorvidt	modtageren	bliver	påvirket	til	at	mene	“noget”	er	i	den	

ene	 eller	 anden	 retning	 af	 dette	 skel,	 altså	 hvorvidt	 “noget”	 er	 godt	 eller	 dårligt.	 Ahmed	

beskriver	denne	påvirkning	som	noget	der	ikke	kun	kræver	tanke	og	evaluering,	men	noget	der	

følelsesmæssigt	mærkes	i	kroppen	(Ibid).	Ahmed	beskriver	dog	også	hvordan	det	affektive	ikke	

er	noget	der	skabes	af	et	objekt,	men	i	mødet	med	objektet.	Her	kan	som	eksempel	nævnes	Milly	

Scott’s	performance,	som	den	første	sorte	kvinde	i	ESC,	i	1966.	Hendes	performance	har	i	denne	

tankegang	ikke	været	affektiv	i	sig	selv,	eller	været	skabt	affektivt,	det	affektive	opstår	i	hendes	

møde	med	publikum,	hvor	hun	i	kraft	af	sin	hudfarve	stiller	sig	udenfor	den	hvidhed,	der	i	1966	

dominerede	ECS.	

Dette	 er	 således	 også	 starten	 af	 min	 definition	 af	 affektive	 begivenheder.	 Affektive	

begivenheder	defineres	således,	i	denne	afhandling,	som	noget	der	for	det	første	har	til	formål	
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at	påvirke	modtageren,	eller	i	en	ESC-sammenhæng	seeren,	til	at	føle,	at	bestemte	holdninger	

eller	 handlinger	 er	 enten	 ‘beneficial’	 eller	 ‘harmful’.	 Et	 eksempel	 herpå	 kunne	 være	 sangen	

“Euro	Neuro”,	som	Montenegro	deltog	i	ESC	med	i	2012,	der	havde	til	formål	at	påvirke	seeren	

til	at	mene	at	den	fælles	møntenhed,	euroen,	havde	en	“harmful”,	eller	“dårlig”,	påvirkning	på	

den	Europæiske	Union,	EU’s,	økonomi.		

Dernæst	mener	Ahmed	at	der	i	det	affektive,	skal	være	en	intentionalitet	(Ibid).	Det	skal	således	

være	en	bevidst	handling,	fra	afsenderens	side	at	ville	påvirke	modtageren	(Ahmed,	2004:	7).	

Dette	er	således	et	punkt	hvor	affekt-begrebet,	er	til	megen	debat.	Skarpt	trukket	op	har	vi	på	

den	ene	side	forskere	som	den	amerikanske	Brian	Massumi,	der	mener	at	affekt	er	prækognitiv.,	

Affekt	er	altså	noget	der	kan	mærkes	og	føles	i	kroppen	adskilt	fra	definerbare	følelser,	og	der	

er	således	ikke	noget	udover	affekt	(Massumi,	2002).	Affekt	er	i	denne	optik	noget	kropsligt,	

der	ikke	opleves	og	påvirkes	ens.	Intentionalitet	er	således	overflødig,	da	affekten	alligevel	ikke	

kan	styres.	På	den	anden	side	har	vi	 forskere	som	Sara	Ahmed,	der	tager	udgangspunkt	 i	at	

vores	kropslige	og	kognitive	erfaring	sker	samtidigt,	og	affekt	således	skal	studeres	 i	skellet	

mellem	affekt	og	følelser,	som	noget	der	kan	vise	sig	i	sprog	og	handlinger	(Ahmed,	2004:	8).	

Affekt	er	dermed,	i	denne	optik,	noget	der	indeholder	en	intention	om	at	påvirke	følelser,	en	

intention	der	kan	opleves	sprogligt	eller	performativt	(Ibid).	Fælles	for	begge	tilgange	er	dog	at	

de	begge	mener	at	det	muligheden	for	at	blive	påvirket	affektivt	formes	af	individets	hidtidige	

liv	og	oplevelser.	 Intentionen	om	at	påvirke,	afhænger	således	også	af	den	man	vil	påvirkes	

historie	og	præ-affektiv-handlings,	adfærd.	

Et	eksempel	på	dette,	kunne	være	forskellen	i	hvordan	europæere	og	amerikanere	opfatter	ESC.	

De	fleste	europæere	har	en	ide	om	hvad	ESC	er,	og	mange	opfatter	således	showet	som	noget	

hvor	det	at	gøre	ESC,	blandt	andet	er	pompøst,	og	for	at	påvirke	disse	seere	affektivt,	skal	der	

således	noget	der	er	“nyt”,	anderledes	eller	fængende	til.	De	europæiske	seere	ser	således	ESC,	

med	udgangspunkt	i	en	bagvedliggende	viden	og	erfaring	af	og	om	ESC.	Amerikanske	seere,	der	

som	udgangspunkt	ikke	kender	ESC,	da	det	først	i	de	seneste	år	er	blevet	vist	i	USA,	og	vises	om	

natten	amerikansk	 tid,	har	 ikke	den	samme	kontekst	at	opfatte	ESC	 i.	De	påvirkes	 således	 i	

større	grad	affektivt,	af	de	pompøse	performances,	som	en	europæer	ville	have	forventet	og	

blot	ser	som	måden	man	gør	ESC	på.	

Satte	man	således	en	europæer	og	en	amerikaner	 til	 at	 se	ESC	 sammen,	ville	 amerikaneren	

teoretisk	set,	være	den	nemmeste	at	påvirke	affektivt,	da	europæeren	allerede	ville	have	sig	

bagvedliggende	erfaringer	eller	viden,	med	og	om	ECS.		
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Det	 andet	 krav,	 i	 denne	afhandling,	 til	 en	 affektiv	påvirkning,	 er	 således	 en	 intention	om	at	

påvirke	 affektivt	 med	 udgangspunkt	 i	 modtagerens	 hidtidige	 erfaringer,	 historie	 eller	

opfattelse	af	det	der	søges	påvirket	om.	For	at	vende	tilbage	til	eksemplet	med	“Euro	Neuro”,	

ville	 det	 derfor	 kun	 være	 muligt	 at	 påvirke	 dem	 der	 allerede	 har	 erfaringer	 med,	 eller	

holdninger	til,	euroen.	Det	er	således	ikke	alle	der	kan	påvirkes	på	samme	måde,	eller	om	de	

samme	emner.		

	

Derudover	skelner	Ahmed	mellem	“inside	out	-	påvirkninger”	og	“outside	in	-påvirkninger”.		

Inside	out	påvirkninger	handler	om	at	påvirke	andres	følelser	affektivt,	med	ens	egne	følelser	

(Ahmed,	2004:	9).	Dette	kan	eksempelvis	være	når	en	performer	i	ESC	græder,	griner,	eller	viser	

bestemte	følelser	udadtil	på	scenen.	Når	først	dette	sker,	kan	man	som	seer	enten	blive	påvirket	

af	disse	 følelser,	 eller	 føle	 sig	 fremmedgjort	heraf.	Hvis	man	bliver	påvirket	vil	man	således	

opleve	 en	 samhørighed	 med	 kunstneren	 og	 andre	 der	 også	 oplever	 denne	 affektivitet.	

Kunstneren	har	således	følelser	der	bevæger	sig	ud	mod	bestemte	objekter,	og	dermed	skaber	

en	samhørighed	hos	bestemte	modtagere.	Ahmed	har	dog	selv	kritiseret	denne	påvirkning	for	

i	virkeligheden	ikke	at	påvirke,	men	blot	spille	på	eksisterende	følelser	(Ibid),	og	af	selvsamme	

årsag	vil	denne	type	påvirkninger	kun	blive	anvendt	til	at	nuancere	debatten	i	denne	afhandling.		

Outside	 in	 påvirkninger,	 handler	 derimod	 om	 at	 man	 som	 modtager	 påvirkes	 af	 andres	

påvirkninger.	Fra	et	psykologisk	perspektiv	handler	denne	tilgang	om	gruppementalitet,	hvor	

man	påvirkes	af	den	samhørighed	man	finder	i	andres	påvirkninger	(Ibid).	Det	affektive	er,	i	

denne	kontekst,	noget	socialt.	Udgangspunktet	er	således	at	modtageren	allerede	har	bestemte	

følelser,	og	trækkes	ind	i	grupper	hvor	man	finder	samhørighed,	ved	at	føle	gruppens	følelser	

som	sine	egne.		

	

Forskellen	 kan	 også	 observeres	 med	 udgangspunkt	 i	 “Euro	 Neuro”.	 Hvor	 en	 inside	 out	

påvirkning	vil	tage	udgangspunkt	i	at	modtageren	oplever	Montenegros	performance,	og	deres	

tydelige	fremvisning	af	følelser	under	performancen,	og	således	bliver	påvirket	affektivt	af	den	

performance	de	oplever.	En	outside	in	påvirkning	ville	derimod	tage	udgangspunkt	i	at	seeren	

allerede	har	bestemte	holdninger	til	euroen,	og	oplever	en	holdningspåvirkning	i	den	gruppe	

de	identificere	sig	med,	og	dermed	selv	indtager	de	samme	holdninger	for	at	være	med	i	den	

samhørighed	 de	 måske	 i	 forvejen	 har	 oplevet.	 En	 outside	 in	 påvirkning,	 kan	 dermed	 også	

kritiseres	for	ikke	på	samme	måde	at	være	autentisk,	som	en	inside	out	påvirkning.	Afgørende	
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her	er	dog	at	det	ikke	er	en	enten	eller	påvirkning.	Modtageren	kan	således	godt	påvirkes	både	

af	 afsenderen,	 emner,	 og	 samhørigheden	 med	 bestemte	 grupper	 (Ibid:	 13).	 Jeg	 vil	 således	

argumentere	for	at	jo	flere	af	disse	påvirkninger	en	modtager	udsættes	for,	jo	stærkere	vil	den	

affektive	følelse	også	være.		

	

I	denne	afhandling	tages	der	dermed	udgangspunkt	i	tre	kriterier	for	en	affektiv	begivenhed;		

1. Den	affektive	begivenhed	skal	have	til	formål	at	søge	at	skabe	bestemte	holdninger,	eller	

skubbe	modtageren	mod	bestemte	synspunkter	eller	identifikationer,	og	har	dermed	et	

klart	politisk	aspekt.	

2. Den	affektive	begivenhed	skal	have	et	klart	niveau	af	intentionalitet.	Der	skal	dermed	

være	tale	om	et	bevidst	forsøg	på	at	skabe	en	affektiv	følelse,	fra	afsenderens	side.	

3. Modtageren	skal	søges	påvirkes	via	enten	en	inside	out	påvirkning,	eller	en	outside	in	

påvirkning,	og	der	skal	dermed	være	tale	om	at	man	forsøger	at	skabe	samhørighed	med	

enten	bestemte	holdninger	eller	grupper.	

Disse	tre	kriterier	kan	på	mange	måde	siges	at	være	med	at	stille	nogle	krav	for	hvornår	en	

begivenhed	i	ESC	er	en	affektiv	begivenhed,	samt	hjælpe	til	at	danne	en	reflekterende	analyse	

heraf.		
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7.	Analysestrategi	
I	denne	afhandling	anvendes	den	franske	idehistoriker	og	filosof	Michel	Foucaults	genealogiske	

analyse,	til	at	illustrere	den	udvikling,	der	har	været	i	de	nationale	deltageres	mulighed	for	at	

intervenere	 med	 den	 normale	 måde	 at	 gøre	 ESC	 på.	 Genealogien	 har	 dermed,	 i	 denne	

afhandling,	fokus	på	hvilke	normer,	der	er	opstået	i	måden	at	gøre	ESC	på,	samt	dykke	ned	i	de	

brud	der	har	været	på	selvsamme	normer.	De	normskred	der	har	fundet	sted	i	ESC	forventes	

dog	 ikke	 at	 stå	 uudfordrede	 fra	 EBU’s	 side,	 og	 der	 vil	 derfor	 i	 denne	 afhandling	 også	 blive	

anvendt	andre	teoretiske	begreber	fra	Michel	Foucault,	til	at	analysere	dette,	hvis	brug	vil	blive	

redegjort	 for	 i	 afsnit	 7.2.	 Den	 genealogiske	 analysestrategi.	 Valget	 af	 den	 genealogiske	

analysestrategi,	tager	således	udgangspunkt	i	at	vise	hvordan	det	at	gøre	ESC	altid	har	været	

kontingent,	og	således	har	været	under	et	evigt	og	foranderligt	pres,	der	har	løbende	har	ændret	

i	 konventionerne	 for	 hvordan	man	 gør	 ESC.	 På	 denne	måde	 kan	 den	 genealogiske	 analyse	

hjælpe	til	at	vise	historisk	kontingents.		

	

Michel	Foucault	anvendes	typisk	inden	for	den	diskursteoretiske	disciplin,	da	store	dele	af	hans	

værker,	fokusere	på	samspillet	mellem	det	sproglige	og	det	sociale	(Howarth,	2005:11-28).	Da	

jeg	i	denne	afhandling	i	større	grad	trækker	på	empiri	i	form	af	videomateriale,	vil	Foucaults	

genealogi	derfor	anvendes	med	fokus	på	den	historiske	udvikling	i	den	performative	måde	at	

gøre	ESC	på.	Det	performative	kan	på	mange	måder	siges	at	indeholde	en	særlig	ontologi,	som	

man	 skal	 have	 for	 øje.	 Dette	 vil	 jeg	 redegøre	 for	 senere	 i	 det	 følgende	 afsnit,	 om	 denne	

afhandlings	videnskabsteoretiske	fundament.	

	

Foucaults	værker	er	i	høj	grad	inspireret	af	den	poststrukturalistiske	tradition,	og	tager	derfor	

udgangspunkt	 i	 den	 Schweiziske	 lingvist	 Ferdinand	 de	 Saussures	 tanker,	 om	 at	 et	 tegns	

betydning	udelukkende	eksistere	i	kraft	af	tegnets	relationer	til,	og	forskellighed	fra,	andre	tegn.	

Samtidigt	er	 tegns	betydning	 ikke	 fastlagt,	da	 forholdet	mellem	 forskellige	 tegn	kan	ændres	

over	 tid.	 (Phillips:	 1999:	 19-20).	 I	 dette	 speciale	 tages	der	dog	udgangspunkt	 i	 at	 tegn	 ikke	

nødvendigvis	kun	er	skriftlige,	men	også	performative,	og	dermed	også	kan	ses	i	videomateriale	

af	ESC-performances.	Således	tages	der	udgangspunkt	i	at	normoverskridende	performances,	

kun	 kan	 være	 normoverskridende	 i	 deres	 relation	 til,	 eller	 symbiose	 med,	 normskabende	

performances.		
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Foucaults	 genealogiske	 analyse	 tager	 dermed	 udgangspunkt	 i	 at	 udfordre	 den	 etablerede	

historieskrivning,	ved	blandt	andet	at	fokusere	på	de	normbrud	der	er	opstået,	frem	for	den	

almene	 historieskrivning	 der	 fokusere	 på	 en	 kontinuerlig	 historisk	 udvikling	 (Foucault,	

2005a:156).	Et	eksempel	herpå	kan,	i	en	ESC-sammenhæng,	være	den	hollandske	sangerinde	

Milly	Scott,	der	i	den	almene	historieskrivning	anerkendes	som	den	første	sorte	sangerinde	i	

ESC,	men	som	selv	omtalte	sin	performance	som	det	hidtil	største	normbrud	i	ESC,	hvor	hun	

forsøgte	at	gøre	op	med	den	etablerede	“hvidhed”	der	dominerede	ESC.	

	

Den	analysestrategiske	vinkel,	 som	anvendes	 i	denne	afhandling,	har	både	 til	 formål	at	vise	

hvordan	EBU	søger	at	definerer	hvordan	man	normalt	gør	ESC,	samt	hvordan	dette	kunne	være	

anderledes,	da	måden	at	gøre	ESC	på,	er	influeret	af	både	politiske	konflikter,	diskursive	kampe,	

og	de	enkelte	performeres	formål	hermed.		

Med	 andre	 ord	 har	 det	 genealogiske	 analyseniveau	 til	 formål	 at	 vise	 hvordan	 al	 mening,	 i	

performances	til	ESC,	kunne	have	været	anderledes	men,	ikke	er	tilfældig	(Hansen	2006:44).	

Der	tages	således	udgangspunkt	i	Niels	Åkerstrøms	forståelse	af	kommunikation	som	værende	

konstant	ude	efter	at	fiksere	en	bestemt	mening,	eller	en	bestemt	forståelse	af	et	givent	emne	

(Andersen	 1999:	 92).	 Det	 interessante	 i	 denne	 tilgang,	 i	 netop	 denne	 afhandling,	 er	 at	

analysestrategien	 ikke	 bruges	 til	 at	 undersøge	 hvordan	 to	 ligeværdige	 kræfter	 forsøger	 at	

fiksere	en	bestemt	mening	til	et	givent	emne.	Istedet	bruges	analysestrategien	til	undersøge	

hvordan	bestemte	performere	forsøger	at	tilskrive	bestemte	meninger	til	deres	performance,	

mens	EBU	via	deres	 regelsæt	 forsøger	 at	 forhindre	 enhver	meningstilskrivning,	 til	 en	 given	

performance.		

Af	denne	årsag	vil	 jeg	endvidere	 i	afsnit	7.2.2.	 redegøre	 for	den	norm-kritiske	vinkel	på	det	

genealogiske	 analyseniveau,	 som	 i	 særdeleshed	 har	 betydning	 for	 de	 nedslag,	 der	 vil	 blive	

foretaget.	Den	normkritiske	vinkel	har	til	formål,	at	bidrage	med	en	ramme	for	de	nedslag	der	

gøres	 i	ESC-historien,	 samt	de	normbrud	der	har	været	både	skabende	og	opbrydende	med	

måden	at	gøre	ESC	på.	
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7.1.	Videnskabsteori	
Denne	 afhandling	 er,	 gennem	 valget	 af	 af	 den	 teoretiske	 ramme,	 samt	 den	 genealogiske	

analysestrategi,	 baseret	 på	 en	 socialkonstruktivistisk	 epistemologisk	 videnskabsteori,	 der	

fokuserer	 på	 hvordan	 en	 bestemt	 opfattelse	 af	 virkeligheden	 opstår.	 Valget	 af	 den	

epistemologiske	tilgang	skyldes	ligeledes,	at	denne	tilgang	søger	at	deontologisere	en	bestemt	

menings	opståen	og	forandring	(Andersen,	1999:13-14).	Det	vil	sige,	at	vi	ved	at	deontologisere	

normernes	udvikling,	via	analyse	af	performances	i	ESC,	kan	undersøge	hvordan	normerne	er	

opstået	 og	 blevet	 rykket	 ved,	 historisk.	 Samtidigt	 kan	 jeg	 siges	 at	 anvende	 en	 performativ	

ontologi.	Når	jeg	i	min	genealogiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	live-performances,	kan	det	

være	særdeles	svært	at	deontologisere	den	enkelte	performance,	som	noget	der	udelukkende	

performes	af	kunstneren	selv.	Eksempelvis	kunne	man	argumentere	for	at	det	tidligere	nævnte	

eksempel	med	Milly	Scott,	ikke	kan	deontologiseres	som	en	performance	af	en	sort	kvinde,	da	

hun	netop	repræsenterer	et	bestemt	 land,	var	udvalgt	af	en	bestemt	 tv-station,	og	 ikke	selv	

havde	 skrevet	 sangen.	 Således	 ville	 man	 med	 en	 deontologisering	 af	 hendes	 performance,	

kunne	argumentere	for	at	det	var	hele	Holland,	sangskriveren	der	skrev	sangen	til	hende,	eller	

den	hollandske	tv-station	NPO,	der	optrådte	normkritisk.	Dette	ville	vise	sig	særdeles	svært	at	

analysere	på,	da	denne	deontologisering	ville	stille	flere	spørgsmål	end	den	ville	bringe	svar.	

Her	kommer	den	performative	ontologi	på	spil,	her	vil	jeg	tage	udgangspunkt	i	den	amerikanske	

forsker	Colin	C.	Doty,	og	hans	forståelse	af	en	performativ	ontologi	som	en	ontologi	hvor	der	

primært	 skal	 skelnes:	 “between	 the	 performance	 and	 the	 thing	 performed.”	 (Doty,	 2013:	 2).	

Dotys	udgangspunkt	betyder	at	jeg	i	min	analyse	af	eksempelvis	Milly	Scott,	er	nødt	til	at	skelne	

mellem	hendes	performance,	og	det	der	performes.	Denne	distinktion	er	således	ekstrem	vigtig	

for	denne	afhandling,	da	der	kun	tages	udgangspunkt	i	de	enkelte	live-performances,	og	ikke	de	

bagvedliggende	omstændigheder.	Denne	distinktion	skyldes	især	denne	afhandlings	fokus	på	

det	affektive	i	performances,	som	noget	der	opleves	i	øjeblikket,	og	dermed	ikke	kan	læses	ud	

af	 en	 bog.	 Dette	 stemmer	 også	 overens	 med	 Dotys	 argumentation	 for	 den	 performative	

ontologi:		

“[...]	when	we	attend	a	performance	of	a	play,	we	do	not	experience	written	text.	[...]	We	also	

perceive	sets,	lights,	costumes	and	movements	that	are	not	described	in	the	text	at	all.	Thus,	we	

should	not	equate	the	play	with	the	text.”	(Doty,	2013:	2).	



	

24/77	

I	min	kombination	af	den	genealogiske	analysestrategi,	og	Dotys	forståelse	af	en	performativ	

ontologi,	søger	jeg	således	at	deontologisere	inden	for	rammerne	af	den	performative	ontologi,	

dvs.	 at	 jeg	 anvender	 Dotys	 performative	 ontologi	 til	 at	 skelne	 mellem	 hvad	 der	 i	 min	

genealogiske	analyse	giver	mening	at	deontologisere,	hvor	bagvedliggende	omstændigheder	

såsom	udtalelser	fra	performeren	selv,	blot	bruges	til	at	nuancere	analysen,	uden	at	være	det	

der	i	sig	selv	søges	deontologiseret.		

	

Jævnfør	socialkonstruktivismen	tages	der	endvidere	udgangspunkt	i	at	der	ikke	eksisterer	én	

objektiv	sandhed,	som	er	uafhængig,	men	at	“virkeligheden”	er	konstrueret	i	interaktionen	med	

andre,	enten	via	direkte	 interaktion,	eller	via	mødet	med	opfattelser	og	normer	(Juul,	2012:	

188).	 Den	 socialkonstruktivistiske	 videnskabsteori	 tager	 således	 udgangspunkt	 i	 en	

epistemologisk	antagelse	om,	at	de	sandheder	vi	kan	producere	om	samfundet	er	diskursive	

konstruktioner	med	en	historisk	oprindelse	(Juul,	2012:	190).		

Analysestrategien	i	denne	afhandling	er	således	antiessentiel,	da	der	tages	udgangspunkt	i	at	

der	ikke	eksisterer	en	sand	essens	bag	de	meningstilskrivelser,	der	i	denne	afhandling	tages	

udgangspunkt	 i	 (Phillips	1999:14).	Det	er	dermed	 ikke	mit	 formål	med	denne	afhandling	at	

belyse	hvorfor	de	forskellige	aktører	 i	ESC	handler	som	de	gør,	men	derimod	hvordan	disse	

performances	opstår	i	en	ESC-historisk	kontekst,	samt	hvordan	EBU	har	forsøgt	at	begrænse	

mulighederne	for	bestemte	måder	at	gøre	ESC	på.		

Deontologiseren	 af	 “hvordan	 man	 gør	 ESC”,	 afhænger	 således	 af	 det	 analytiske	 blik	 der	

anlægges	 i	 de	 følgende	 afsnit,	 med	 udgangspunkt	 i	 den	 genealogiske	 analysestrategi.	

Analysestrategien	danner	på	den	måde	grundlaget	for	en	problematisering	af	måden	hvorpå	

der	gøres	ESC.		

Den	valgte	analysestrategi	konstruerer	analysens	genstand	ud	fra	et	overordnet	spørgsmål	om	

entydighed	 overfor	 konflikt	 og	 historisk	 kontinuitet	 overfor	 diskontinuitet,	 da	 Foucaults	

genealogiske	analyse,	i	denne	afhandling,	har	til	formål	at	tydeliggøre	den	normkritik	der	kan	

siges	at	være	gennemgående	i	flere	ESC-performances,	samt	den	kontingens	EBU	søger	at	fjerne	

i	måden	at	gøre	ESC	på	(Phillips,	2005:34)	
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7.2.	Den	genealogiske	analysestrategi		
Den	 genealogiske	 analyse,	 er	 af	 mange	 blevet	 kritiseret	 for	 at	 være	 for	 flydende	 og	

ustruktureret,	 til	 at	 kunne	 frembringe	 troværdige	 forskningsresultater,	 en	 kritik	 som	 i	

særdeleshed	har	kørt	på	metodens	mangel	på	typiske	metodiske	forskrifter	såsom	reliabilitet	

og	validitet	(Bredsdorff,	2003).	Kritikken	af	den	genealogiske	metode,	bunder	i	særdeleshed	i	

metodens	fokus	på	fortolkninger,	som	muliggør	både	“gode”	og	“dårlige”	fortolkninger.	Dette	

skal	man	særligt	have	for	øje	når	der	tales	om	normer,	der	kan	opfattes	meget	individuelt,	og	

dermed	også	kan	fortolkes	meget	individuelt.	I	denne	afhandling	vil	jeg	derfor	søge	at	bruge	et	

andenordensperspektiv,	til	at	analysere	de	normer	der	er	opstået	i	ESC,	og	de	normbrud	der	

har	 rykket	 på	 disse.	 Det	 vil	 sige	 at	 jeg	 i	 mine	 nedslag,	 i	 den	 genealogiske	 analyse,	 vil	 tage	

udgangspunkt	 i	 performances	 der	 har	 fået	 stor	 omtale,	 eller	 som	 andre	 har	 fundet	 særligt	

bemærkelsesværdige,	for	deres	normoverskridende	udtryk.	Jeg	vil	således	analysere	på	mine	

observationer	 af	 andres	 observationer,	 af	 hvad	 der	 har	 været	 normoverskridende	

performances.	 Som	 nævnt	 i	 afsnit	 3.	 Positionering,	 er	 der	 dog	 ikke	 andre	 der	 tidligere	 har	

forsket	i	netop	dette	område,	og	jeg	vil	derfor	tage	udgangspunkt	i	de	performances	andre	også	

har	 set	 som	 særlige	 for	 ESC,	 og	 basere	 min	 genealogiske	 analyse	 på	 andres	 analyser	 og	

fortolkninger	af	disse.	

Ifølge	Foucault	er	 fortolkning	netop	vigtig,	da	 forskellige	kilder	kan	betragtes	 forskelligt,	alt	

efter	 hvad	 der	 søger	 belyst,	 samt	 hvilken	 analysestrategi	 der	 gør	 sig	 gældende	 (Foucault,	

1998:284).	Fortolkningen	af	netop	denne	afhandlings	empiri,	afhænger	således	af	styrken	på	

problemformuleringen.	Dette	vil	 jeg	dog	kombinere	med	et	kriterie	 fra	den	svenske	 forsker	

Mats	Alvessons	 ideer	om	Reflexive	Methodology	omhandlende:	 “[...]	 the	very	ability	 to	break	

away	from	af	from	of	reference	and	look	at	what	it	 is	not	capable	of	saying.”	(Alvesson,	2000:	

327).	Jeg	abonnerer	således,	i	denne	afhandling,	på	ideen	om	at	forholde	mig	kritisk	til	mine	

egne	resultater,	og	således	træde	væk	fra	disse	og	observere	disse	på	3.	orden,	for	på	denne	

måde,	 i	 overensstemmelse	 med	 både	 Alvesson	 og	 Foucault,	 at	 kunne	 lave	 solide	 og	 valide	

fortolkninger.		

	

For	netop	at	sikre	en	høj	reliabilitet,	vil	jeg	dog	stadig	i	de	efterfølgende	afsnit	fremlægge	en	

eksplicit	redegørelse	af	det	teoretiske	og	empiriske	grundlag	for	analysen.	Denne	redegørelse	

vil	ikke	i	sig	selv	reducere	muligheden	for	tilfældige	fortolkninger,	men	da	denne	afhandling	
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ikke	har	til	formål	at	identificere	endegyldige	mønstre,	men	derimod	at	dykke	ned	i	de	opbrud	

bestemte	performere	har	skabt	 i	ESC,	samt	de	politiske	hensyn	der	har	gjort	sig	gældende	 i	

disse,	vil	jeg	sagligt,	løbende	i	mine	analyser,		argumentere	for	hvorfor	jeg	iagttager	og	tillægger	

de	bestemt	performances	nogle	bestemte	betydninger.		

	

	

7.2.1.	Genealogi	
Den	 franske	 filosof	og	 idehistoriker	Michel	Foucault	er	bedst	kendt	 for	sine	store	empiriske	

studier,	 der	 blandt	 andet	 fortæller	 historierne	 om	 seksualitetens,	 galskabens	 og	 social-

medicinens	historie.	Formålet	med	disse	studier	var	at	undersøge	hvordan	der	over	tid	er	sket	

ændringer	i	opfattelsen	af	ovenstående	emner	(Foucault,	2005b:186).		

I	bogen	‘Overvågning	og	straf,’	som	omhandler	historien	bag	hvordan	samfundet	gennem	tiden	

har	overvåget	og	straffet	kriminelle,	skriver	Foucault	at	formålet	er	at:	”[…]	fortælle	historien	

om	det	aktuelle	videnskabelige	(og	 juridiske)	kompleks,	hvori	måden	 fængselssystemet	straffer	

sine	 indsatte	 på	 finder	 støtte.”	 (Foucault,	 2005b:37).	 Foucault	 beskriver	 således	 hvordan	

disciplinering	med	tiden	erstatter	den	fysiske	afstrafning,	fordi	der	over	en	lang	periode	sker	et	

skift,	hvor	denne	anses	som	en	mere	“effektiv”	måde	at	afrette	 forbrydere	på,	med	fokus	på	

afretning	af	sjælen	frem	for	kroppen	(Foucault,	2005b:186).		

På	trods	af	at	Foucault	igennem	hele	sit	forfatterskab	søgte	ikke	at	skabe	skole,	eller	teori,	har	

hans	 historiske	 analyser	 alligevel	 skabt	 genealogien,	 eller	 den	 genealogiske	 analysestrategi	

(Villadsen,	2004:19).	Genealogien	har	altså	til	formål	at	undersøge	hvordan	et	givent	fænomen	

i	en	historisk	kontekst	ændre	sig	fra	hvad	det	var	ment	som,	til	hvad	det	er	i	dag.	Genealogien	

muliggør	 dermed	 et	 diakront	 analyseniveau,	 hvor	 ESC	 kan	 følges	 over	 tid,	 og	 ved	 hjælp	 af	

empirien	udvælge	skelsættende	øjeblikke,	der	bryder	med	tidens	normer.	Et	eksempel	på	dette	

kunne	være	overgangen	fra	protester	over	et	11	sekunder	langt	kys	i	1957,	til	normaliseringen	

af	2	homoseksuelle	dansere	der	kysser	i	baggrunden	af	en	performance	fra	2011.		

	

Foucault	 søgte	 ved	 brugen	 af	 genealogi	 at	 opnå	 en	 problematiserende	 effekt,	 ved	 at	 vise	

fænomeners	“fremkomst”.	Dette	ikke	ved	at	vise	fænomenerne	i	sin	reneste	form,	eller	at	finde	

den	originale	kilde,	men	derimod	ved	at	vise	hvordan	det	som	fremstår	som	et	selvfølgeligt	

objekt,	i	virkeligheden	er	sammensat	af	en	række	overleverede	historiske	elementer	(Villadsen	

2004:	90).	Foucault	beskriver	således	selv	hvordan	der	bagved	tingene	er	helt	andre	ting,	eller	
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at	tingenes	essens	er	konstrueret	stykke	for	stykke	ud	fra	figurer	som	var	fremmede	for	denne	

(Foucault	 1988:	 87).	 Med	 andre	 ord	 skal	 man	 med	 en	 Foucaultsk	 analysestrategi	 være	

opmærksom	 på	 at	 objekter	 og	 deres	 selvfølgeligheder,	 ifølge	 Foucault,	 fremstår	 som	 noget	

andet	end	hvad	disse	var.	Blandt	andet	tidligere	nævnte	eksempel	med	Milly	Scott,	der	historisk	

har	 fremstået	 som	en	 skelsættende	performance	med	 sin	 sorte	 optræden	 i	 ESC,	men	 som	 i	

virkeligheden	selv	opfattede	sig	som	normkritisk,	og	sin	performance	som	et	opgør	med	de	i	

den	tid	gældende	konventioner	for	hvordan	man	gør	ESC.	Genealogiens	opgave	er	dermed	at	

problematisere	disse	selvfølgeligheder,	og	vise	hvordan	disse	er	opstået	af	diverse	elementer,	

som	er	blevet	videreført	og	 rekombineret	 i	nye	konstellationer.	Dog	skal	det	her	nævnes	at	

genealogien	ikke	forsøger	at	påvise	at	fortiden	stadig	lever	i	nutiden,	i	uforandret	form,	men	i	

stedet	at	vise	hvordan	forskellige	historiske	elementer	forbindes	og	transformeres	i	nutidige	

praksiser,	og	derigennem	etablerer	bestemte	magtrelationer	(Villadsen	2004:	93).		

Arbejder	 man	 med	 Foucaults	 genealogi-begreb	 søger	 man	 altså	 at	 bryde	 op	 i	 de	 normale	

erkendelsesformer,	og	som	analysestrategi	kan	man	siges	ikke	at	være	besværet	med	at	skulle	

skabe	sand	viden,	men	søger	 i	højere	grad	at	kigge	på	hvilke	 sandhedseffekter	der	 skabes	 i	

samtiden	(Villadsen	2004:	103).		

Derfor	kan	det	man	undersøger,	i	dette	tilfælde	ESC,	kun	betyde	noget	i	en	specifik	historisk	

kontekst,	og	ESC	vil	således	ikke	opfattes	som	det	samme	i	1957	og	i	dag.		

Derfor	skal	fokus	i	det	genealogiske	analyseniveau	være	rettet	mod	de	perioder,	der	har	været	

skelsættende	eller	været	lig	med	forandringer	i	opfattelsen	af	det	der	undersøges	(Hall,	

2005:74).	I	denne	afhandling	vil	fokus	derfor	være	på	de	perioder,	eller	øjeblikke,	som	har	

været	normkritiske,	og	som	har	betydet	ændringer	i	opfattelsen	af	ESC.		

Jeg	iagttager	således	hvordan	performerens	rolle	i	ESC	opfattes	og	måden	hvorpå	denne	

opfattelse	ændres	med	tiden.		

	

Ifølge	Foucault	er	den	genealogiske	analyse	nødvendig	for	historieskrivningen,	hvis	man	søger	

at	forklare	selvfølgeligheders	opståen.	Den	traditionelle	historieskrivning	er	skabt	via	analysen	

af	dokumenter,	hvor	historikere	 løbende	har	 forholdt	 til	 sig	 til	 troværdigheden	 i	det,	der	er	

skrevet,	og	vurderet	fremstillingen	af	dette	(Foucault,	2005a:47).	Foucault	kritiserer	således	

denne	fremgangsmåde	for:		

”[…]	at	indhøste	tidens	endegyldigt	reducerende	uensartethed	i	en	tæt	tillukket	totalitet,	en	

historie,	som	skulle	gøre	det	muligt	for	os	at	genkende	os	selv	overalt	og	at	forlige	alle	tidligere	
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omrokeringer;	en	historie,	som	fra	en	slags	verdens	ende	kaster	sit	blik	på,	hvad	den	har	lagt	bag	

sig.”	(Foucault,	2001:68).		

Den	typiske	historieskrivning	skal	således	anses	som	totalitær,	fordi	det	rekonstruerer	bider	af	

historien,	ud	fra	overleverede	dokumenter,	som	af	historikere	bruges	til	at	skabe	en	bestemt	

kollektiv	 hukommelse	 (Foucault,	 2005b:48).	 Ifølge	 Foucault	 er	 den	 typiske	 metode	 for	

historieskrivning	kritisabel	fordi	den	har	til	formål	at	undersøge	betydninger	og	intentioner,	

der	 har	 eksisteret	 på	 et	 andet	 tidspunkt	 i	 historien,	 hvilket	 for	 Foucault	 fremhæver	

nødvendigheden	 af	 diskursanalysen,	 til	 at	 undersøge	 udtalelser	 i	 deres	 samtid	 (Villadsen,	

2006:96).		

I	denne	afhandling	vil	jeg	dog	se	bort	fra	Foucaults	nødvendiggøren	af	diskursanalysen,	der	som	

tidligere	nævnt	tager	udgangspunkt	i	en	forståelse	af	diskursive	formationer	som	noget	der	skal	

analyseres	i	relation	til	hinanden.	Dog	vil	jeg	stadig	tage	udgangspunkt	i	Foucaults	grundtanke	

om	 at	 analysere	 formationer	 i	 forhold	 til	 hinanden,	 dog	 med	 udgangspunkt	 i	

normoverskridende	performances,	der	netop	analyseres	i	deres	relationer	til	normskabende	

performances,	 der	 i	 sin	 definition	 netop	 også	 er	 blevet	 anset	 som	 normovertrædende	 i	 sin	

samtid.	Dette	anser	jeg	som	muligt	fordi	den	genealogiske	analysestrategi,	i	denne	afhandling,	

anvendes	på	empiri	i	form	af	videomateriale,	med	det	formål	at	undersøge	hvordan	man	har	

gjort	ESC	igennem	tiden.	Der	vil	således	ikke	være	fokus	på	umiddelbare	udsagn,	medmindre	

disse	har	været	en	del	af	en	performance	i	ESC.	Jeg	vil	således	se	bort	fra	eventuelle	udtalelser	

i	forbindelse	med	performances,	og	blot	kigge	på	performances	som	de	historisk	fremstår	i	ESC.	

I	denne	afhandling	har	genealogien	dermed	til	formål	at	undersøge	hvordan	ESC,	der	startede	

som	et	fredsprojekt,	har	kunnet	udvikle	sig	til	et	globalt	show	der	giver	performerne	mulighed	

for	at	disrupte	den	tidstypiske	måde	at	gøre	ESC	på,	dette	gøres	ved	at	indhente	inspiration	i	

denne	specifikke	form	for	historie-analyse,	genealogien.		

	

	

7.2.2.	Norm-kritik	
I	 dette	 afsnit	 vil	 jeg	 redegøre	 for	 det	 normkritiske	 niveau,	 i	 den	 genealogiske	 analyse.	 Det	

normkritiske	niveau	kan	ses	som	en	ekstra	linse,	der	sættes	på	genealogien.	Den	normkritiske	

linse	har	således	til	formål	at	hjælpe	med	at	sætte	en	ramme	for	de	performances	der	slås	ned	

på	i	den	genealogiske	analyse.	Derudover	kan	den	normkritiske	linse	hjælpe	med	at	undersøge	

hvordan	 der	 historisk	 er	 blevet	 etableret	 normer	 for	 hvordan	man	 gør	 ESC,	 samt	 hvordan	
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normkritiske,	 eller	 normforskydende,	 performances	 har	 været	 med	 til	 at	 rykke	 ved	 de	

konventioner.		

Begrebet	normer,	er	heller	ikke	noget	der	ligger	Foucault	fjernt,	og	det	er	således	en	integreret	

del	af	hans	teorier	om	disciplinær	magt.	Den	disciplinære	magt,	kan	hos	Foucault	siges	at	være	

styrende	i	opdragelsen.		

“According	to	Foucault	(1977),	disciplinary	power	often	regulates	social	actors	through	self-

regulation—whereby	we	literally	embody	the	directives	of	the	organization	and	enforce	it	upon	

our	identities,	aspirations,	and	relations	with	others.”	(Spicer,	2014:	269)	

I	den	disciplinære	magt	er	det	således	naturligt	at	der	fastsættes	normer	for	hvordan	man	agere	

i	verdenen,	og	det	der	træder	udenfor	disse	normer	kan	således	ses	som	det	unormale.	Dette	

kunne	også	være	relevant	i	en	ESC-sammenhæng,	hvor	man	kunne	analysere	regelsættet	som	

en	disciplinær	magt.	Dette	mener	jeg	dog	ikke	er	relevant,	da	EBU	ikke	søger	at	detailstyre,	men	

blot	sætte	retningslinjer	for	hvad	man	ikke	må	gøre.	Her	kommer	det	normkritiske	aspekt	til	

sin	ret,	da	der	her	er	fokus	på	at	kritisere	de	etablerede	normer,	frem	for	blot	at	søge	at	stille	

sig	udenfor.	Normkritikken	vil	således	kunne	hjælpe	med	at	lave	en	mere	reflekterende	analyse,	

af	normer	og	normbrud	i	ESC.		

	

Ifølge	 den	 amerikansk	 post-strukturalistiske	 filosof,	 sociolog	 og	 teoretiker	 Judith	 Butler	 er	

normer	 noget	 vi	 ikke	 kan	 undvære,	 de	 skaber	måden	 hvorpå	mennesker	 i	 samfundet,	 og	 i	

forskellige	miljøer,	kan	snakke	med	hinanden	gennem	en	fælles	forståelse	af	hvordan	vi	opfører	

os	(UCD:	2015).	Normernes	Dualitet	ligger,	ifølge	Butler,	dog	i	at	de	samtidigt	med	at	være	noget	

der	kan	virke	beskyttende	overfor	sårbare,	også	er	noget	der	kan	begrænse	os	i	vores	ageren	

(Ibid).	

Normer	 kan	 altså	 forstås	 som	 hvad	 der	 er	 socialt	 acceptabelt,	 eller	 “normalt”,	 i	 bestemte	

grupper	 og	 sammenhænge,	 og	 kan	 kategoriseres	 som	 en	 samling	 usynlige	 sociale	 “regler”	

(Nordenmark:	 2008:	 56).	 Normer	 påvirker	 således	 hvorfor	 og	 hvordan	 vi	 som	mennesker	

agerer,	som	vi	gør.	Normer	kan	på	denne	måde	også	ses	noget	der	muliggør	magt	og	ulighed,	

ved	at	skabe	mulighedsrum	for	at	undertrykke	det	der	stikker	udenfor	normerne	(Martinson:	

2014:	190).	

For	 at	 forstå	 hvordan	 normer	 reproducerer	 sig	 selv,	 tager	 jeg	 udgangspunkt	 i	 Jannick	 Friis	

Christensens,	forståelse	herfor:		
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“The	point	is	that	norms	are	constituted	performatively	as	they	are	continually	repeated	in,	by	

and	through	organisation(s)	and,	consequently,	become	normalised.	Social	norms	thereby	

establish	a	sort	of	business-as-usual	as	the	'normal'	thing	to	do,	including	how	to	conduct	

yourself	in	given	situations	at	work	if	you	are	to	be	recognised	as	a	–	using	Butler's	(2011/1993)	

terminology	–	'viable	one'.”	(Christensen:	2018:	111).	

Christensen	 (2018)	 argumenterer	 således	 for	 at	 normer	 er	 noget,	 der	 reproduceres	 i	 de	

performative	 gentagelser.	 Dette	 stemmer	 også	 overens	 med	 den	 svenske	 forsker	 Lena	

Martinsons	definition	af	normer	som	noget,	der	sker	i	møder	og	samspil	med	andre,	og	som	

ændres	i	mødet	med	nye	perspektiver	og	normer	(Martinson:	2014:	191).	

Ud	 fra	disse	definitioner	af	normer,	 er	 spørgsmålet	 så	hvad	normkritik	 er,	 og	hvordan	man	

arbejder	 på	 en	 normkritisk	 måde.	 Normkritik	 kan	 siges	 ikke	 at	 være	 mere	 end	 en	

opmærksomhed	 på,	 hvorfor	 bestemte	 livsformer	 eller	 mønstre	 i	 organisationer	 anses	 som	

normale?	 Jeg	 vil	 dog	 starte	 med	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 Christensens	 definition	 af	 en	

normkritisk	tilgang	som	en	hvor	man	søger	at;	“move	beyond	objectifying	categories	and,	in	their	

place,	 explicate	 the	 social	 relations	 –	 the	 norms	 –	 that	 rule	 people’s	 knowing	 and	 doing	 in	

organisational	 settings”	 (Christensen:	 2018:	 106).	 Med	 denne	 definition	 på	 en	 normkritisk	

tilgang	skal	man	således	flytte	undersøgelsesfeltet	fra	noget,	der	skal	objektificeres	til	at	afvise	

kategoriseringer,	og	dermed	via	kontinuerlig	kritisk	refleksion	at	undersøge	de	underliggende	

normer	i	bestemte	kontekster.		

	

Normer	er	som	tidligere	fastslået	noget	der	har	en	position	som	overlegen	og	en	magt	til	at	styre	

bestemte	handlinger		(Nordenmark:	2008:	56).	Normer	har	altså	til	alle	tider	været	noget	man	

blev	socialt	belønnet	for	at	overholde,	mens	afvigende	adfærd	blev	socialt	straffet.	Dette	gælder	

således	også	i	ESC,	som	eksempel	kan	nævnes	det	samme	eksempel	som	i	indledningen,	hvor	

Gustav	Winckler	 og	 Birthe	Wilke	 blev	 “straffet”	 af	 juryerne,	 for	 ikke	 at	 overholde	 datidens	

sociale	normer	i	forhold	til	længden	på	et	kys	i	offentligheden,	samt	normerne	for	hvad	man	gør	

på	tv	og	i	dette	tilfælde	i	ESC.	

	

Normer	kan	på	denne	måde	også	iagttages	igennem	et	andenordensperspektiv,	hvor	normerne	

kan	 anses	 som	 det	 system	 der	 arbejdes	 i,	 og	 som	 noget	 der	 reproducerer	 sig	 selv	 i	

kommunikationen	(Andersen:	1999:	112-114).	Kigger	man	på	normer	med	disse	briller,	kan	

man	 således	 observere	 normer	 i	 ledeforskellen	 normer/”det	 unormale”,	 ledeforskellen	 er	
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således	et	redskab	til	at	disciplinere	sit	blik,	så	man	holder	sig	på	et	2.	ordens	iagttagelsesniveau	

og	 kun	 spørger	 til,	 hvordan	 der	 kommunikeres	 (Andersen	 2008:	 28).	 Med	 ledeforskellen	

normer/”det	unormale”,	vil	der	med	en	norm-kritisk	 tilgang	sker	der	en	re-entry,	hvor	man	

observere	 skellet	 normer/”det	 unormale”	 ud	 fra	 sin	 egen	 forståelse	 af	 normer/norm-kritik,	

som	illustreret	nedenfor.		

	

	

	
	

Denne	re-entry	opstår,	da	man	vil	observere	skellet	normer/”det	unormale”,	ud	fra	ens	egen	

konstruktion	af	normer,	og	når	jeg	derfor	vil	forsøge	at	observere	normerne	ud	fra	en	norm-

kritisk	tilgang,	vil	jeg	derfor	umiddelbart	observere	skellet	ud	fra	mine	normer,	og	skal	dermed	

distancere	mig	fra	mine	ideer	om	normer	for	at	forholde	mig	normkritisk.	Denne	distinktion	er	

således	også	 i	overensstemmelse	med	mine	kriterier	 for	valid	 forskning,	hvor	 jeg	må	 træde	

tilbage,	 og	 observere	 mine	 egne	 resultater	 refleksivt	 på	 3.	 orden.	 Arbejder	 man	 ud	 fra	

distinktionen	 Normer/”det	 unormale”,	 bliver	 man	 således	 nødt	 til	 at	 spørge	 sig	 selv	 hvad	

normerne	er,	og	hvor	de	differerer	fra	“det	unormale”.		

	

I	denne	afhandling	tages	der	således	udgangspunkt	i	et	andenordensperspektiv,	hvor	jeg	via	

den	genealogiske	analyse	vil	kigge	på	de	brud	på	normerne,	der	har	fundet	sted	i	ESC,	ved	at	

observere	hvordan	EBU	og	juryerne	observerer	og	skaber	normerne.		
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Normkritik	 er	 således,	 i	 denne	 afhandling,	 en	 eksponering	 af	 de	 strukturer,	 der	 skaber	

normerne	 for	 at	 gøre	 ESC,	 og	 min	 normkritik	 er	 således	 betinget	 af	 det	 genstandsfelt	 den	

anvendes	 i.	 Jeg	 bruger	 således	 normkritik	 til	 at	 se	 på	 de	 performances	 der	 træder	 udenfor	

normerne,	eller	er	direkte	normkritiske,	overfor	de	hidtil	etablerede	normer	for	hvordan	man	

gør	ESC.	

	

	

7.2.3.	Magt	og	selvstyrings-teknologier	
Når	man	snakker	om	teknologi	opfattes	det	som	oftest,	som	værende	et	digitalt	udtryk,	f.eks.	

Computere,	apps,	programmer,	et	cetera.	Ifølge	Foucault	kan	teknologi	dog	ikke	begrænses	til	

disse.	Teknologier	er,	der	hvor	magt	bliver	synlig		(Foucault,	1988:	19).	I	bogen	“Technologies	

of	 the	 Self“	 opdeler	 Foucault	 teknologierne	 i	 fire	 kategorier;	 produktionsteknologier,	 tegn-

teknologier,	 magtteknologier	 og	 selv-styringsteknologier	 (Foucault,	 1988:	 18).	 Foucault	

anvender	således	disse	teorier	til	at	analysere	på	“conduct	of	conduct”,	eller	på	dansk	“styring	

af	 styring”.	 I	 dette	 speciale	 vil	 fokus	 dog	 være	 på	 de	 to	 sidste;	 magtteknologier	 og	 selv-

styringsteknologier,	da	jeg	anser	disse	for	værende	de	mest	relevante	“briller”	at	kigge	på	EBU´s	

ledelse	af	ESC	med.	Dette	selvom	Foucault	selv	argumentere	for	at	disse	4	teknologier	sjældent	

vil	være	til	stede	alene	i	sin	reneste	form,	men	istedet	komplimentere	hinanden,	selvom	disse	

alle	associeres	med	hver	sin	type	magt	(Ibid).	Dog	vil	jeg	her	bruge	Foucaults	eget	argument,	

for	kun	at	bruge	de	sidste	to	typer	teknologier,	da	han	selv	mener	at	disse	er	de	mest	brugbare	

til	 at	 analysere	bestemte	 forekomster	 i	 organisationer.	Om	produktionsteknologier	og	 tegn-

teknologier	siger	Foucault	således	selv:	“Usually	the	first	two	technologies	are	used	in	the	study	

of	the	science	and	linguistics”	(Foucault,	1988:	20).	

	

Magtteknologier	 er,	 ifølge	Foucault,	 redskaber	 til	 direkte	 at	 styre	 et	 subjekt	med,	hvorimod	

selv-styringsteknologier	 er	 en	 ekstern	 styring	 af	 subjektet	 ud	 fra	 strategiske	 værktøjer,	

samtidigt	med	at	subjektet	anser	sig	selv	som	frie	aktører	(Foucault,	1988:	162).	Foucault	selv	

beskriver	selv-styringsteknologier	således:		

	

”Technologies	of	the	self	[…]	permit	individuals	to	effect	by	their	own	bodies	and	souls,	thoughts,	

conduct,	and	way	of	being,	so	as	to	transform	themselves	in	order	to	attain	a	certain	state	of	

happiness,	purity,	wisdom,	perfection,	or	immortality”	(Foucault,	1988:	153).		
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Selv-styringsteknologier	søger	således	at	frembringe	en	anderledes	version	af	subjektet,	end	

hvad	 subjektet	 ellers	 ville	 have	 været.	 Hvorimod	magtteknologier	 dikterer	 og	 objektiverer	

hvordan	subjektet	skal	handle.		

	

I	dette	speciale	anvendes	en	kombination	af	disse.	Dette	skyldes	at	EBU´s	regelsæt	indeholder	

elementer	 af	 både	 at	 være	 en	magtteknologi	 og	 en	 selv-styringsteknologi.	 På	 den	 ene	 side	

dikterer	regelsættet	nogle	klare	retningslinjer	for	ESC,	hvor	EBU	har	en	direkte	kontrol	over	

begivenheden.	 Samtidigt	betegner	EBU,	ESC	 som	en	organisatorisk	 selvstændig	begivenhed,	

der	afholdes	af	værtslandet,	uden	større	indblanding	fra	EBU	(Internetkilde	5).	Derfor	vil	en	

analyse,	 hvor	disse	 to	 typer	 teknologier	begge	 anvendes,	 kunne	give	 indblik	 i	 hvordan	EBU	

søger	at	have	direkte	indflydelse	på	subjektets	ageren,	ud	fra	tidligere	års	erfaringer,	samtidigt	

med	at	de	organisatorisk	holder	sig	fra	indblanding	i	hvordan	showet	produceres.	
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Kapitel	3:	Analyse	
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8.	Analyse:	Det	Affektive	Eurovision	
I	den	følgende	analyse,	vil	jeg	analysere	hvordan	ESC	kan	anses	som	en	affektiv	begivenhed,	der	

dermed	 også	 åbner	 op	 for	 affektive,	 og	 normkritiske,	 optrædener.	 På	 denne	 måde	 vil	 jeg	

besvare	arbejdsspørgsmål	1,	der	lyder:	Hvordan	kan	ESC	ses	som	en	affektiv	begivenhed,	

der	skaber	et	mulighedsrum	for	normkritiske	performances?.	For	dermed	bedre	at	kunne	

besvare	denne	afhandlings	problemformulering.		

	

ESC	 blev,	 som	 tidligere	 nævnt,	 grundlagt	 i	 1956,	 med	 fokus	 på	 både	 at	 lave	 internationalt	

samarbejde	omkring	tv-produktion,	samt	at	være	en	upolitisk	begivenhed,	der	kunne	bringe	et	

krigshærget	 Europa	 sammen	 gennem	 musikken	 (Internetkilde	 1).	 EBU	 skriver	 således	 i	

regelsættet	for	ESC:		

“The	ESC	is	a	non-political	event.	All	Participating	Broadcasters,	including	the	Host	Broadcaster,	

shall	ensure	that	all	necessary	steps	are	undertaken	within	in	their	respective	Delegations	and	

teams	in	order	to	make	sure	that	the	ESC	shall	in	no	case	be	politicized	and/or	

instrumentalized.”	(Internetkilde	4).		

Interessant	er	det	dog	her,	at	ESC	blev	grundlagt	som	en	upolitisk	begivenhed,	med	to	klare	

politiske	 formål.	 Man	 kan	 således	 argumenterer	 for	 at	 der	 fra	 starten	 har	 været	 et	 ESC-

paradoks,	hvor	EBU	tager	patent	på	at	være	dem,	der	bruger	ESC	politisk.	Derfor	kan	det	klinge	

hult,	 når	 EBU	 omtaler	 ESC	 som	 en	 upolitisk	 begivenhed,	 da	 der	 fra	 starten	 har	 været	 en	

intention	om	et	politisk	element.		

Det	første	kriterie	jeg	har	sat	op	for	en	affektiv	begivenhed:	“at	den	affektive	begivenhed	skal	

have	til	formål	at	skabe	bestemte	holdninger	eller	skubbe	modtageren	mod	bestemte	synspunkter	

eller	 identifikationer,	 og	 har	 dermed	 et	 klart	 politisk	 aspekt”,	 har	 dermed	 været	 til	 stede	 fra	

starten.	Jeg	vil	dermed	argumentere	for	at	ESC	har	haft	til	formål	både	at	rykke	ved	holdninger	

til	international	tv-produktion	blandt	de	nationale	tv-stationer,	samt	at	rykke	ved	holdninger	

blandt	seerne	om	forholdet	til	de	andre	europæiske	lande,	ovenpå	et	krigshærget	europa.		

Kriterium	to	for	affektive	begivenheder:	“Den	affektive	begivenhed	skal	have	et	klart	niveau	af	

intentionalitet.	Der	skal	dermed	være	tale	om	et	bevidst	forsøg	på	at	skabe	en	affektiv	følelse,	fra	

afsenderens	side”,	er	således,	i	dette	tilfælde,	også	indbygget	i	ovenstående	argumentation.	Hvis	

ESC	er	grundlagt	som	en	affektiv,	og	politisk,	begivenhed,	har	der	pr.	definition	også	været	et	
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niveau	 af	 intentionalitet.	 Dette	 selv	 om	EBU	 har	 forsøgt	 at	 fjerne	 denne	 intentionalitet	 ved	

konsekvent	sidenhen	at	omtale	ESC	som	en	upolitisk	begivenhed.		

Ved	Kriterium	tre	er	det	dog,	at	det	bliver	spændende.	Kriterium	tre	for	affektive	begivenheder,	

diktere	 således:	 “Modtageren	 skal	 søges	 påvirkes	 via	 enten	 en	 inside	 out	 påvirkning,	 eller	 en	

outside	in	påvirkning,	og	der	skal	dermed	være	tale	om	at	man	forsøger	at	skabe	samhørighed	

med	enten	bestemte	holdninger	eller	grupper.”.	Ved	ESC	har	EBU	fra	starten	haft	en	intention	om	

at	skabe	sammenhold	i	Europa,	via	venlig	konkurrence,	på	denne	måde	kan	man	argumentere	

for	at	der	fra	starten	har	været	en	intention	om	outside-in	påvirkninger,	på	niveau	med	dem	

man	 ser	 til	 internationale	 sportsbegivenheder,	 hvor	 fokus	 er	 på,	 via	 konkurrence	 med	

hinanden,	at	skabe	samhørighed	med	bestemte	grupper.	I	dette	tilfælde	både	samhørighed	med	

resten	af	Europa,	med	sin	egen	nationalitet,	og	med	nationaliteter	man	føler	sig	beslægtet	til.	

Dette	kommer	således	til	syne	når	lande	tager	“æren”	for	sange	fordi	sangeren,	sangskriveren,	

eller	andre	personer	der	havde	noget	med	den	pågældende	performance	at	gøre,	kommer	fra	

deres	land.	Eksempelvis	da	den	Aruba-fødte	sanger	Dave	Benton,	der	var	opvokset	i	Rotterdam,	

vandt	for	Estland	i	2001,	hvor	hverken	Holland	eller	Aruba	var	sene	til	at	tage	æren	for	sejren	

og	promovere	sig	selv	som	de	egentlige	vindere	(Tobin,	2007:	69).		

Endvidere	har	der	fra	starten	af	ESC	historien	været	tradition	for	at	de	forskellige	lande	gav	

flere,	 og	 ofte	 flest,	 point	 til	 de	 lande	 man	 var	 nært	 beslægtet	 med,	 eller	 havde	 et	 større	

tilhørsforhold	 til,	 eksempelvis	 de	 nordiske	 lande,	 de	 tysktalende	 lande,	 de	 engelsktalende	

lande,	 og	 senere	 hen	 også	 de	 østeuropæiske	 lande	 (Blangiardo:	 2014).	 På	 denne	måde	 kan	

kriterium	tre	således	siges	at	være	opfyldt,	da	ESC	har	et	indbygget	element,	på	lige	fod	med	

sportsbegivenheder	som	de	olympiske	lege,	af	outside-in	påvirkninger.		

	

ESC	kan	således,	 siges	at	være	en	affektiv	begivenhed.	Her	er	det	 i	 særdeleshed	 interessant	

hvordan	ESC	som	en	affektiv	begivenhed,	åbner	op	for	at	andre	kan	bruge	den	som	netop	dette.	

Hvis	ESC	er	blevet	skabt	som	en	affektiv	begivenhed,	ville	det	mest	naturlige	være	at	en	affektiv	

begivenhed	åbner	op	for	muligheden	for	at	lave	affektive	performances.	Det	er	således	også	her	

ESC	differere	 i	 lighederne	 til	 sportsbegivenheder,	hvor	det	at	ESC	giver	3	minutters	direkte	

skærmtid	til	hver	enkelt	deltager	åbner	det,	som	en	affektiv	begivenhed,	for	et	mulighedsrum	

EBU	ikke	kan	kontrollere	direkte.	ESC	har	derfor,	som	jeg	også	vil	analysere	i	afsnit	10,	lavet	

regler	for	hvordan	sådanne	performances	må	udføres,	og	de	kan	således	diskvalificere	et	land,	

hvis	 der	 allerede	 under	 generalprøverne	 opstår	 direkte	 politisk	 affektive	 begivenheder	 fra	
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scenen.	Det	interessante	her	er	dog,	hvor	langt	dette	mulighedsrum	kan	strækkes,	hvor	EBU	

sætter	grænsen	for	affektive,	eller	politiske,	begivenheder	fra	ESC-scenen,	samt	hvordan	EBU	

løbende	forsøger	at	styre	dette.	Dette	leder	mig	således	videre	til	de	næste	to	analyser,	hvor	det	

er	netop	dette	der	vil	blive	undersøgt.		
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9.	Analyse:	Et	normkritisk	Eurovision	
I	det	følgende	afsnit	vil	jeg	udfolde	min	genealogiske	analyse.	Den	genealogiske	analyse	har	til	

formål	 at	 hjælpe	 i	 besvarelsen	 af	 problemformuleringen;	 Hvordan	 er	 ESC	 blevet	 et	

mulighedsrum	for	normkritiske	performances?	og	hvordan	er	et	eventuelt	mulighedsrum	forsøgt	

styret	af	EBU?,	ved	at	svare	på	arbejdsspørgsmål	2:	Hvordan	er	et	mulighedsrum	historisk	blevet	

udnyttet	til	normkritiske	performances?.		

Genealogi	analysen	vil	således	have	til	 formål	at	undersøge	den	historiske	udvikling	der	har	

været	i	måden	at	gøre	ESC	på,	hvordan	det	normkritiske	aspekt	blev	introduceret	hertil,	samt	

hvordan	normerne	for	hvordan	man	gør	ESC	har	rykket	sig	historisk.		

For	at	kunne	undersøge	dette	til	fulde,	har	jeg	delt	analysen	ind	i	fire	afsnit,	der	hver	fokuserer	

på	sin	periode	i	ESC-historien,	og	den	udvikling	denne	periode	har	stået	for.		

I	 nedenstående	 illustration,	 illustreres	 således	 hvilke	 perioder	 de	 forskellige	 afsnit,	 i	 den	

følgende	genealogiske	analyse,	dækker	over.		

	

	
Afsluttende	 vil	 jeg	 samle	 op	 på	 denne	 analyses	 resultater,	 som	 vil	 blive	 anvendt	 i	 den	

efterfølgende	 genealogiske	 analyse	 af	 reglerne	 for	 ESC,	 jævnfør	 projektdesign	 i	 afsnit	 2.	

Læsevejledning.	

	

	

9.1.	De	tidlige	år	
i	1956	kom	startskuddet	til	ESC.	Ti	medlemslande	var	blevet	enige	om	at	starte	en	europæisk	

musikfestival,	med	den	italienske	San	Remo	musikfestival	som	inspiration	(Mylius,	2014:	10).	

Projektet	blev	søsat	med	generaldirektøren	for	det	schweiziske	fjernsyn,	Marcel	Bezencon,	som	

primus	motor	(Ibid).		

European	Broadcasting	Union,	eller	EBU,	var	grundlagt	få	forinden,	og	havde	til	formål	at	skabe	

større	vidensdeling	på	 fjernsynsområdet.	Et	af	hovedargumenterne	for	skabelsen	af	ESC	var	
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videns	 udveksling	 landene	 imellem,	 hvor	 ingen	 havde	 den	 store	 erfaring	 med	

fjernsynsproduktion,	og	Bezencon	således	foreslog	at	man	kunne	øve	sig	på	at	forhandle	om	

rettighederne	til	direkte	transmission	af	sportsbegivenheder,	samle	et	krigshærget	og	splittet	

Europa,	 og	 sammen	 opnå	 de	 økonomiske	 fordele	 af	 stordrift	 (Hjarvad,	 1995:	 110).	

Bevæggrundene	for	ESC	var	således	mange,	og	forskellige.		

I	det	første	år,	1956,	var	der	kun	2	regler;	hvert	land	skulle	stille	med	to	sange	og	to	dommere,	

der	skulle	være	tilstede	ved	optagelsen	af	programmet.	Dog	kunne	Luxemburg	 ikke	finde	to	

dommere,	hvilket	resulterede	i	at	værtslandet	Schweiz	stillede	med	to	dommere	mere	(Ibid).	

“Tilfældigvis”	vandt	Schweiz	også	dette	første	år,	med	den	internationalt	kendte	Lys	Assia	og	

sangen	Refrain.		

Til	historien	om	ESC’s	begyndelse,	hører	også	at	man	til	stadighed	ikke	ved	hvordan	point	blev	

fordelt,	eller	hvordan	man	fandt	 frem	til	vindersangen	(Ibid:	11).	Der	var	derfor	også	en	vis	

mængde	kritik	 af	 vindersangen,	da	 ingen	vidste	hvem	der	gav	 sangen	point,	 og	 flere	derfor	

stillede	 spørgsmålstegn	 ved	 om	 hun	 nu	 var	 den	 egentlige	 vinder.	 Det	 politisk	 aspekt	 kom	

således	til	syne	allerede	i	det	første	ECS.	

I	1957	 faldt	antallet	af	deltagende	 lande	til	små	7	 lande,	denne	gang	med	både	Danmark	og	

Storbritanniens	deltagelse	også.	Efter	1956	begyndervanskeligheder	havde	man	denne	gang	

udformet	et	reelt	regelsæt.	Nu	måtte	hvert	land	kun	stille	med	én	sang,	med	maks	to	sangere	på	

scenen	(O’Connor,	2005:	11).	Endvidere	blev	der	dette	år	lavet	regler	for	afstemningerne,	hvor	

hvert	land	nu	skulle	stille	med	en	jury	på	10	dommere,	der	hver	skulle	stemme	på	den	ene,	sang	

de	fandt	bedst.	Denne	gang	også	med	regler	om	at	man	ikke	måtte	stemme	på	sit	eget	lands	

bidrag	(Ibid).	For	den	danske	ESC-historie,	var	dette	også	et	skelsættende	år,	da	mange	spåede	

Danmark	til	at	vinde	showet.	Et	11	sekunder	langt	kys	mellem	Birthe	Wilke	og	Gustav	Winckler,	

blev	 af	 mange	 set	 som	 årsagen	 til	 en	 manglende	 dansk	 sejr,	 grundet	 de	 katolske	 landes	

pludseligt	manglende	 stemmer	 (Mylius,	 2015:	 14).	 Flere	 kilder	 har	 dog	 sidenhen	 tilskrevet	

dette	en	politisering	af	forholdet	til	de	katolske	lande,	og	enkelte	kilder	har	således	skrevet	at	

eksempelvis	Italien	i	virkeligheden	gav	Danmark	næst	flest	point	(Holmfeld,	1998:	6).	Her	var	

således	tale	om	en	politisering,	hvor	blandt	andet	de	danske	medier	brugte	Danmarks	forhold	

til	de	katolske	lande,	til	at	beskrive	vores	egen	rolle	i	verdenssamfundet.	Endvidere	definerede	

dette	øjeblik	den	gængse	historieskrivning	af	Danmarks	begyndelse	i	ECS.	
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I	1958	kom	ESC	for	alvor	på	verdenskortet,	nu	begyndte	flere	at	gøre	et	“show”	ud	af	deres	sang,	

og	 Tyskland	 der	 sendte	 sangen	 ‘telefon	 telefon’,	 havde	 således	 en	 glitrende	 telefon	med	 på	

scenen	 som	rekvisit.	Opmærksomheden	dette	 år	 gik	dog	 til	 tredjepladsen,	 som	dette	 år	 var	

Italien	med	kunstneren	Domenico,	og	sangen	“Nel	blu	dipinto	di	blu”,	i	folkemunde	kendt	som	

“Volare”.	Flere	lande	skelede	dog	negativt	til	det	faktum	at	Volare	tidligere	havde	vundet	den	

italienske	 San	 Remo	 festival,	 og	 dermed	 ikke	 var	 en	 ny-fremført	 sang.	 Denne	 sang	 beviste,	

uanset,	for	alvor	ESC’s	mulighed	for	at	skabe	internationale	superhits,	og	ESC	opnåede	i	den	

bredere	 befolkning	 mere	 anerkendelse	 herfor	 (Mylius,	 2015:	 20).	 Den	 italienske	 kunstner	

Domenico	deltog	igen	i	1959,	og	igen	med	en	sang	der	havde	vundet	den	italienske	San	Remo	

festival.	Flere	mente	således	at	disse	sange	havde	en	unfair	fordel	(O’Connor,	2005:	13).	Dette	

markerede	således	startskuddet	på	en	større	politisering	af	ESC,	hvor	man	ikke	længere	blot	

gav	 dårlige,	 eller	 ingen,	 point	 til	 de	 lande	 man	 ikke	 kunne	 lide	 men	 istedet	 forsøgte	 at	 få	

konkurrenter	diskvalificeret	fra	overhovedet	at	deltage.		

Danmark	sendte	i	1959	igen	Birthe	Wilke	afsted,	denne	gang	var	det	dog	ikke	et	kys	der	løb	

med	 opmærksomheden,	 men	 derimod	 en	 sofistikeret	 modekjole,	 der	 fik	 mere	 omtale	 i	

medierne,	end	Birthe	Wilke	og	hendes	sang	(Mylius,	2015:	24).	Selve	kjolen,	der	var	inspireret	

af	de	franske	modehuse,	endte	med	at	få	skylden	for	en	dansk	5.	Plads,	og	modeskaberen	Holger	

Blom	fik	således	mordtrusler	for	hans	medvirken	hertil	(Nordjyske	Stiftstidende).	Man	kunne	

dermed,	i	hvert	fald	i	en	dansk	kontekst,	tale	om	at	ESC	brød	med	idealerne	om	et	Danmark	der	

altid	lå	i	toppen,	og	derfor	skulle	der	forklaringer	på	banen,	hvor	irrationelle	disse	end	kunne	

være.		

	

I	1960’erne	var	kimen	således	lagt,	til	hvordan	man	gjorde	ESC.	Flere	lande	havde	fået	øjnene	

op	for	de	specielle	outfits,	lige	fra	folkedragter	til	gallakjoler,	samt	brugen	af	rekvisitter.	Der	var	

nu	også	udfærdiget	 et	nyt	 regelsæt,	der	udover	 sanglængde	og	 juryer,	nu	også	dikterede	at	

juryen	 skulle	 være	 repræsentativ	 for	 landets	 befolkning,	 derudover	 blev	 der	 nu	 taget	

udgangspunkt	i	sangen	fremfor	showet,	og	juryerne	skulle	således	afgive	point	uden	at	se	de	

forskellige	performances	(Mylius,	2015:	34).	Show-delen	handlede	i	de	kommende	år	mere	om	

at	 skabe	 hits	 hos	 befolkningen,	 med	 klassiske	 musiske	 opbygninger,	 end	 at	 forsøge	 sine	

vinderchancer.		

I	1961	deltog	Jugoslavien	for	første	gang	i	ESC,	en	deltagelse	der	skulle	gentages	hele	27	gange	

før	 landet	 gik	 i	 opløsning	 i	 1992.	 Jugoslavien	 var	 dermed	 også	 det	 første	 og	 eneste	
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kommunistiske	 land,	 der	 har	 deltaget	 i	 ESC,	 endda	 på	 trods	 af	 voldsomme	 restriktioner	 på	

mediefriheden	i	landet	(Dunkel,	2019:	304).	

i	 1964	 deltog	 også	 Portugal	 for	 første	 gang,	 selvom	 dette	 medførte	 voldsomme	 protester,	

grundet	det	daværende	Salazar	diktatur	i	landet.	EBU	hævdede	dog	at	musik	og	politik	skulle	

være	adskilt,	og	landet	fik	derfor	lov	at	deltage	på	lige	fod	med	de	andre	(Mylius,	2015:	42).	

Dette	var	dog	ikke	første	gang	en	sådan	kritik	forekom,	da	Spanien,	der	havde	været	med	i	flere	

år,	var	underlagt	Francos	diktatur.	Den	helt	store	begivenhed,	under	dette	show,	var	dog	en	25-

årig	mands	protest,	da	han	løb	på	scenen	foran	rullende	kameraer,	med	et	banner	hvorpå	der	

stod	“Boykot	Franco	og	Salazar”	(O’Connor,	2005:	25).	Dette	var	for	alvor	startskuddet	på	et	

aspekt	af	ESC,	hvor	der	 ikke	kun	var	fokus	på	sange	og	performances,	men	også	hvem	disse	

repræsenterede.	 Bemærkelsesværdigt	 var	 det	 især	 hvordan	 anti-kommunistiske	

diktaturstater,	 optrådte	 side	 om	 side,	 og	 imod,	 et	 kommunistisk	 regime	 som	 Jugoslavien.	

Selvom	 EBU	 insisterede	 på	 at	 ESC	 var	 en	 upolitisk	 begivenhed,	 kunne	man	 ikke	 undgå	 de	

politiske	debatter	der	blev	rejst	i	pressen	ovenpå	dette.		

	

i	1965	 fyldte	ESC	10	år.	Vinderen	var	dette	år	France	Gall,	der	sang	sig	 til	 tops	med	sangen	

“Poupée	 De	 Cire,	 Poupée	 De	 Son”	 (O’Connor,	 2005:	 26).	 France	 Gall	 var	 en	 kendt	 fransk	

sangerinde,	 der	 især	 vakte	 opsigt	 på	 grund	 af	 hendes	 moderne	 udseende	 og	 trendy	

performance.	Dette	års	show	var	dog	mest	bemærkelsesværdigt	 for	Svenskernes	valg	om	at	

synge	på	engelsk,	med	sangen	“Absent	friend”,	dette	vakte	stor	protest,	og	førte	således	også	til	

reglen	om	at	landene	skulle	synge	på	sit	originalsprog	(Mylius,	2015:	50).	

Efter	10	år	med	ESC,	havde	showet	nu	bevist	sit	værd,	som	et	seriøst	format,	der	både	kunne	

skabe	seriøse	kunstnere	og	internationale	hits.	Selvom	de	politiske	debatter	ikke	for	alvor	blev	

rejst	 i	 eurovision	 endnu,	 med	 undtagelse	 af	 udefrakommende	 protester,	 så	 var	 ESC	 stadig	

gennemsyret	af	politik	allerede	fra	starten,	både	i	måden	hvorpå	landene	forklarede	deres	egne	

roller	i	verden,	med	ESC,	og	i	måden	hvorpå	fuldstændigt	modsatte	regimer,	kunne	konkurrere	

side	om	side	med	hinanden	i	relativ	venlighed.		
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9.2.	Politik	og	protester	
I	1966	deltog	Danmark	for	sidste	gang	i	13	år,	med	begrundelsen	at	man	hellere	ville	bruge	

pengene	et	andet	sted.	Denne	sidste	performance	blev	orkestreret	af	sangerinden	Ulla	Pia,	der	

ironisk	nok	sang	sangen	“stop,	mens	legen	er	god”.	Ikonisk	for	denne	performance	er	dog	at	den	

markerer	første	gang	nogensinde	der	blev	brugt	dansere	i	ESC	(Mylius,	2015:	52).		

	

1966	markerede	også	for	alvor	den	første	normkritik	i	ESC,	hvor	Holland	havde	sendt	den	sorte	

kunstner	Milly	Scott	afsted.	Milly	Scott	var	den	første	sangerinde	der	ikke	brugte	et	stativ	til	

mikrofonen,	og	hun	farede	således	rundt	på	scenen	i	en	livlig	performance	(Mylius,	2015:	52).	

Opsigtsvækkende	var	det	dog	at	Milly	Scott,	der	var	en	kæmpe	stjerne	i	Holland,	med	blandt	

andet	sit	eget	tv-program,	kun	fik	2	point	i	ESC.	Selv	tilskriver	Milly	Scott	dette	resultat	hendes	

hudfarve	(Tobin,	2007:	66).	Milly	Scott	var	således	den	første	kunstner,	der	for	alvor	brugte	

ESC	som	platform	for	normkritik.	Milly	Scott	var	flere	gange	ude	og	kritisere	de	kommentarer	

hun	fik	for	sin	performance,	såsom	at	hendes	stemme:	“...	was	not	sufficiently	“european,”	“white”	

in	sound,	style,	and	everything	else”	(Tobin,	2007:	66).	Flere	ESC	kommentatorer	har	sidenhen	

kritiseret	hendes	performance	for	at	være	“a	pitfully	bizarre	composition”	(Tobin,	2007:	66).	

Ikke	desto	mindre	blev	Milly	Scott,	 for	en	tid	symbolet	på	et	 intolerant	Europa,	hvor	hendes	

performance	som	den	første	gjorde	op	med	den	“hvidhed”,	der	klart	dominerende	ESC.		

	

I	1968	havde	Spanien	valgt	at	sende	sangeren	Joan	Manuel	Serrat	afsted	til	ESC	i	Storbritannien.	

Serrat	 insisterede	 dog	 på	 at	 synge	 sin	 sang	 på	 catalansk,	 da	 han	mente	 at	 dette	 sprog	 blev	

undertrykt	af	Francos	regime	(Mylius,	2015:	58).	Spansk	tv	valgte	derfor	i	sidste	øjeblik	at	fyre	

sangeren,	og	sende	en	ny	afsted	med	den	samme	sang,	som	skulle	vise	sig	at	være	vindersangen.	

Serrat	blev	på	grund	af	sine	krav,	og	sin	kritik	af	Spaniens	rolle	i	ESC,	sat	på	Franco-regimets	

sorte	liste.	Hans	plader	blev	derefter	brændt	offentligt,	og	Serrat	flygtede	til	Mexico	hvor	han	

bosatte	sig	frem	til	1995,	hvor	han	efter	Franco-regimets	fald	kunne	vende	tilbage	til	Spanien	

(Ibid).	Der	var	således	ikke	noget	kritisk	i	den	endelige	spanske	performance	ved	ESC	i	1968,	

men	ikke	desto	mindre	vil	jeg	vove	den	påstand	at	dette	er	et	vigtigt	nedslag	i	ESC	historien,	da	

dette	var	 første	gang,	 i	 den	kendte	historie,	 at	ESC	blev	 forsøgt	brugt	 som	normkritik	 af	de	

interne	forhold	i	et	land.		
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Mere	 drama	 kom	 der	 dog	 senere	 hen,	 da	 Franco	 fra	 flere	 sider	 blev	 beskyldt	 for	 at	 have	

bestukket	flere	landes	juryer,	så	den	spanske	sang	kunne	vinde	over	den	britiske	ørehænger	

“congratulations”	med	Cliff	Richard,	hvilket	den	gjorde	med	blot	ét	point	(Mylius,	2015:	58).	

	

Grundet	den	Spanske	sejr	i	1968,	skulle	ESC	i	1969	afholdes	i	Madrid.	Op	til	dette	års	ESC	var	

der	 en	 enorm	 kritik	 i	 verdenspressen,	 ikke	mindst	 fordi	man	mente	 at	 opbakning	 til	 ESC	 i	

Madrid,	også	betød	en	international	legalisering	af	Franco-regimet	(Ibid:	62).	Det	eneste	land	

der	dog	officielt	gjorde	noget	ved	kritikken	var	Østrig,	der	nægtede	at	stille	op	til	ESC	i	Spanien	

(Ibid).	Mange	så	Spaniens	afholdelse	af	ESC,	som	et	større	politisk	reklamefremstød,	for	landet,	

og	Spanien	selv	var	ikke	sene	til	at	udnytte	denne	mulighed:		

“The	ministry	invited	fifty-odd	international	journalists	to	Malaga	and	the	Costa	del	Sol	before	

the	event.	[...]	Eager	to	relay	a	positive	image	of	the	country	abroad,	the	regime	hastily	put	an	

end	to	the	‘state	of	emergency’	that	had	been	declared	three	months	earlier	due	to	the	university	

revolts.”	(Lozano,	2018:	15).		

Her	var	der	for	første	gang	tale	om	at	et	land	brugte	deres	værtskab,	til	at	promovere	sig	selv	

overfor	omverdenen.		

Noget	 andet	 der	 var	 bemærkelsesværdigt	 i	 1969	 var	 antallet	 af	 vindere,	 da	 både	 Spanien,	

Storbritannien,	Holland	og	Frankrig	fik	lige	mange	point,	og	der	endnu	ikke	var	lavet	regler	der	

tog	 højde	 for	 denne	 situation,	 endte	 ESC	 1969	med	 fire	 vindere	 (O’Connor,	 2005:	 39).	 Det	

virkede	således	ikke	til	at	den	enorme	kritik	af	Spaniens	sejr	året	før,	havde	større	indflydelse	

på	landets	resultater	i	1969,	og	man	kunne	argumentere	for	at	reklamefremstødet	for	Spanien,	

som	et	frit	samfund,	havde	virket.		

	

I	1970	kom	konsekvenserne	af	de	forrige	års	tumult.	Norge,	Sverige,	Finland,	Østrig	og	Portugal	

fulgte	Danmark	ud	af	ESC,	og	pressen	mente	at	dette	måtte	være	dødsstødet	til	ESC,	der	efter	

en	opblomstrende	succes	igen	stod	tilbage	med	12	lande	(Mylius,	2015:	42).	Nedturen	skulle	

dog	ikke	vare	længe,	for	allerede	i	1971	meldte	Sverige,	Norge,	Finland	og	Østrig	sig	ind	i	ESC	

igen,	sammen	med	Malta	der	også	ville	prøve	kræfter	med	ESC,	og	konkurrencen	var	nu	tilbage	

på	18	medlemmer	(Mylius,	2015:	70).		

	

I	 1973	 fik	 Israel	 for	 første	 gang	 lov	 til	 at	 deltage,	 hvilket	 der	 fra	 flere	 sider	 blev	 sat	

spørgsmålstegn	ved.	Israel	fik	trods	protester	lov,	da	de	er	en	del	af	EBU	(Mylius,	2015:	78).	Da	



	

44/77	

der	ved	OL	i	München,	i	1972,	havde	fundet	terrorhandlinger	sted	mod	de	israelske	sportsfolk,	

var	der	et	sikkerhedsopbud	uden	lige.	Den	israelske	delegation	fik	derfor	skudsikre	veste,	og	

publikum	måtte	under	performances	ikke	rejse	sig,	da	der	var	snigskytter	klar	bag	publikum	

(O’Connor,	 2005:	 55).	Man	 kunne	 således	 argumentere	 for	 at	 ESC	nu	 officielt	 var	 blevet	 en	

begivenhed	hvor	politik	var	af	en	fremtrædende	karakter,	og	ligesom	ved	OL	blev	man	nu	nødt	

til	at	 installere	sikkerhedsforanstaltning,	så	regional	og	national	politik	 ikke	kom	i	vejen	 for	

afholdelse	af	showet.		

	

i	1974	sendte	Italien	sangerinden	Gigliola	Cinquetti	afsted,	med	sangen	“Si”.	Italien	var	på	dette	

tidspunkt	i	gang	med	en	folkeafstemning	om	en	ny	skilsmisselovgivning,	og	landet	valgte	derfor	

i	sidste	øjeblik,	af	frygt	for	at	sangen	kunne	ændre	folkestemningen,	først	at	sende	showet	et	

par	dage	efter	afstemningens	resultat	var	kendt	(Mylius,	2015:	84).	Der	var	således	tale	om	at	

Italien	selv	mente	at	det	affektive	aspekt	i	ESC	var	så	stærkt,	at	de	frygtede	det	kunne	ændre	

folkestemningen	op	til	et	internt	valg	i	Italien.	Samtidigt	blev	Eurovision	også	nedtællingen	til	

revolution	 i	Portugal.	Selvom	landets	deltagelse	 i	1974	 ikke	 i	sig	selv	var	politisk	motiveret,	

valgte	Portugals	oprørsgrupper	at	storme	landets	retsbygninger	under	den	portugisiske	sanger	

Paulo	 de	 Calvalho’s	 performance,	 hvilket	 blev	 startskuddet	 til	 Nellikerevolutionen	 (Fulker:	

2017).		

	

I	1975	blev	Tyrkiet,	som	også	var	en	del	af	EBU,	også	medlem	af	ESC-familien.	Protesterne	dette	

år	var	dog	ikke	over	Tyrkiets	deltagelse,	men	over	ESC	generelt.	Op	til	dette	års	finale	var	der	

således	store	protester	fra	flere	sider,	der	mente	konkurrencen	var	for	dyr	og	for	kommerciel	

(O’Connor,	2005:	61).	Og	op	til	dette	års	show	fik	det	svenske	sikkerhedspoliti,	Säpo,	nys	om	at	

der	 var	 planlagt	 et	 terrorangreb,	 og	 sikkerheden	 blev	 derfor	 opgraderet	 på	 alle	 parametre	

(Mylius,	2015:	89).	ESC	slap	dog,	mens	den	vesttyske	ambassade	i	værtsbyen	Stockholm	istedet	

blev	udsat	for	et	angreb	(NY	Times:	1975).		

		

1970’ernes	 sidste	 normkritiske	 protest	 i	 ESC	 skulle	 ske	 i	 1978.	Danmark	 valgte	 dette	 år	 at	

melde	sig	ind	igen,	under	en	ny	ledelse	i	DR,	og	protesterede	ikke	længere	over	showet	(Mylius,	

2015:	98).	Modsat	var	det	dog	i	flere	arabiske	lande,	der	nu	også	sendte	ESC,	og	valgte	at	slukke	

for	senderen	under	Israels	performance.	Problematisk	blev	det	dog	under	pointgivningen,	hvor	

Israel	begynder	at	føre,	og	i	sidste	ende	slukker	flere	lande	helt,	og	Jordan	går	så	langt	som	at	
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udnævne	Belgien	som	vinderen,	trods	en	israelsk	sejr,	der	også	var	den	hidtil	største	sejr	i	ESC’s	

historie	(O’Connor,	2005:	75).	For	første	gang	begyndte	andre	lande,	der	ikke	deltog,	men	blot	

så	med,	 at	 blande	 sig	 i	 hvad	 der	 skulle	 være	 tilladt	 og	 ikke	 tilladt	 i	 ESC.	De	 arabiske	 lande	

kritiserede	således	de	vestlige	normer	om	accept	af	Israels	deltagelse	i	ESC.	

	

ESC	var	nu	blevet	en	politisk	slagscene,	hvor	nationale	tv-stationer	gjorde	sig	til	dommere	over	

hvem	og	hvad	der	skulle	vises.	Samtidigt	havde	de	forskellige	lande	opdaget	hvordan	ESC	kunne	

bruges	som	et	politisk	reklamefremstød	for	nationale	interesser.	EBU	insisterede	dog	løbende	

på	at	ESC	var	en	upolitisk	begivenhed,	og	udtalte	sig	aldrig	selv	om	den	indirekte	politik	der	

førtes	 i	ESC,	men	 fokuserede	 istedet	på	de	“upolitiske”	momenter,	såsom	kommunistiske	og	

antikommunistiske	nationer,	der	indgik	i	en	konkurrence	på	lige	vilkår.	Dette	i	sig	selv	kan	dog	

ses	 som	 en	 særlig	 politisering,	 hvor	 EBU	 søgte	 at	 bringe	 et	 narrativ	 om	 fred	 og	 venlig	

konkurrence.	 Kimen	 var	 dermed	 blot	 lige	 lagt	 for	 de	 normkritiske	 optrædener.	 Hvor	

deltagerlandene	kun	lige	havde	fået	øjnene	op	for	hvordan	ESC	kunne	bruges	politisk,	var	dette	

indtil	videre	kun	i	et	politisk	eller	kommercielt	øjemed,	og	endnu	ikke	i	et	normkritisk	øjemed.		

	

	

9.3.	Showtime		
i	 1980’erne	 blev	 de	 store	 performances	 kutymen.	 Efter	 Abbas	 sejr	 i	 1974,	 blev	 det	 mere	

populært	med	grupper	der,	med	indøvet	koreografi,	rekvisitter	og	gimmicks,	brugte	alle	tricks	

for	at	nå	til	toppen	i	ESC.		

	

I	1981	bevidste	britiske	Bucks	Fizz	således,	med	en	gimmick	hvor	de	 to	mænd	 i	en	 indøvet	

koreografi	rev	skørterne	af	de	kvindelige	gruppemedlemmer	og	viste	kortere	farverige	kjoler,	

at	iøjnefaldende	performances	nu	var	mere	reglen	end	undtagelsen	for	at	vinde	ESC.	I	1982	var	

der	således	flere	der	direkte	kopierede	forrige	års	vinder-gimmick,	og	af	selvsamme	grund	var	

der	igen	protester	ude	i	verden.	Denne	gang	var	det	i	Frankrig,	hvor	flere	venstreorienterede	

grupper	 endda	 gik	 på	 gaden	 for	 at	 protestere	 over	 “[...]	 kvaliteten	 og	 sentimentaliteten	 i	

konkurrencens	sange.”(Mylius,	2015:	114).	Måske	var	det	af	selvsamme	årsag	at	det	i	1982	var	

den	unge	Nicole	der,	med	den	rolige	sang	“ein	bisschen	frieden”,	på	dansk	“en	smule	fred”,	vandt	

med	sit	universelle	budskab.	Dette	stoppede	dog	ikke	protesterne,	og	Nicole	fik	fra	flere	sider	
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kritik	for	kun	at	bede	om	“en	smule	fred”,	og	ovenpå	den	kolde	krig	ikke	at	bede	om	total	fred	

(Fulker	 2017).	 Her	 var	 altså	 tale	 om	 en	 sang	 der	 levede	 fuldstændig	 op	 til	 de	 normer	 der	

dominerede	ESC,	men	som	samtidigt	fik	kritik	for	ikke	at	være	normbrydende,	og	sende	et	klart	

politisk	budskab	til	omverdenen.		

	

i	 1984	 blev	 sportens	 verden	 endvidere	 en	 del	 af	 ESC.	 Dette	 skete	 efter	 Storbritanniens	

performance,	hvor	der	for	første	gang	i	ESC-historien	lød	høje	buh-råb	fra	hele	salen.	Årsagen	

skulle	findes	i	en	fodboldkamp	to	uger	før,	hvor	britiske	hooligans	havde	hærget	Luxemburg,	

og	sat	sig	selv	i	et	dårligt	lys	(Tibballs,	2016:	44).	Der	var	således	tale	om	at	Storbritannien	blev	

straffet	i	ESC,	for	noget	der	egentligt	ikke	havde	noget	med	konkurrencen	at	gøre.	Dette	kan	ses	

som	 særdeles	 mærkværdigt,	 set	 i	 lyset	 af	 den	 slående	 tavshed	 Portugal	 og	 Spaniens	

diktaturregimer	tidligere	var	mødt	med	i	ESC.		

	

I	1985	kom	den	første	norm	udfordrende	performance	fra	en	vært.	Showet	blev	dette	år	afholdt	

i	Sverige,	som	havde	lavet	den	gimmick	at	hendes	kjole	ved	indtræden	på	scenen	sad	fast	og	

skørtet	blev	således,	 til	alles	forbløffelse,	revet	 itu.	Værten	kunne	dog	skille	overdelen	af	sin	

kjole	ad,	så	det	nu	blev	til	en	ny	kjole.	Denne	gimmick	var	ikke	øvet	under	generalprøven,	og	

EBU-kontrollanten	Frank	Naef	valgte	derfor	at	give	værtslandet	en	reprimande,	til	værtinden,	

for	hendes	performance	 (Mylius,	2015:	129).	Denne	gimmick	 fik	også	en	 større	kritik	ude	 i	

verden,	 især	 fra	 de	 katolske	 lande,	 da	 man	 uforberedt	 så	 værtinden	 i	 sit	 undertøj	 på	

fjernsyn(Tibballs,	2016:	45).		

1985	 blev	 også	 for	 alvor	 børnenes	 tid	 i	 ESC.	 Østrig	 sendte	 sangen	 “kinder	 dieser	 Welt”,	

Luxembourg	sendte	sangen	“Children,	Kinder,	Enfants”	og	det	danske	bidrag	havde	endda	taget	

et	barn	med	på	scenen	til	sangen	“Sku	du	spør	fra	no’en”.	Dette	var	dog	ikke	noget	der	huede	

juryerne,	som	også	kritiserede	at	man	skulle	kommercialisere	børn.	Dette	emne	blev	også	bragt	

op	igen	da	den	umiddelbart	15-årige	sangerinde	Sandra	Kim	vandt	i	1986,	for	Belgien.	Sandra	

Kim	viste	sig	efterfølgende	kun	at	være	13	år	gammel,	og	mens	flere	efterfølgende	forsøgte	at	

få	 sangen	 diskvalificeret,	 var	 der	 ikke	 nogle	 regler	 der	 forhindrede	 en	 13	 årig	 vinder,	 også	

selvom	Belgien	bemærkelsesværdigt	havde	løjet	om	hendes	alder.		

1986	bød	også	på	en	af	de	hidtil	mest	opsigtsvækkende	performance,	denne	gang	fra	Sverige,	

der	under	sangen	“E'	de'	det	här	du	kallar	kärlek?”	havde	tre	dansere	med	der	var	klædt	ud	som	

henholdsvis	he-man,	rigmand	og	stuepige.	Mens	danserne	hoppede	rundt	på	scenen,	hoppede	
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sangeren	Lasse	op	på	klaveret	og	jonglerede	med	mikrofonen,	mens	den	svenske	tv-producer,	

hos	 SVT,	 Sten	Carlberg	 kom	 ind	på	 scenen	og	 spillede	 guitarsolo	 i	 bar	 overkrop	 (O’Connor,	

2005:	106).	

Det	 komiske	 islæt	 skulle	 vise	 sig	 at	 fortsætte	 ind	 i	 1987,	 hvor	 Israel	 sendte	 sangen	 “Shir	

Ha’batlanim”,	på	dansk	oversat	til	“dovne	landstrygere”.	Sangen	blev	fremført	af	skuespiller	og	

komiker-duoen	Datner	og	Kushnir.	Sangen	der	fortæller	en	satirisk	historie	om	en	doven	og	

arbejdsløs	mand,	blev	af	flere	set	som	en	kritik	af	de	arbejdsløse.	Kritikken	blev	så	stor	at	Israels	

kulturminister	truede	med	at	gå	af,	hvis	sangen	ikke	blev	trukket	tilbage,	en	kritik	der	aldrig	

blev	gjort	til	alvor	(O’Connor,	2005:	109).	Ikke	desto	mindre	viste	dette	eksempel	hvordan	en	

nationalt	udvalgt	sang	til	ESC,	kunne	starte	større	debatter	i	de	enkelte	lande,	i	dette	tilfælde	

hvor	et	medlem	af	regeringen	var	så	uenige	med	befolkningen,	at	han	truede	med	at	lade	det	

påvirke	landets	ledelse,	inden	for	hans	ministerium.		

	

i	 1989	 var	 børn	 igen	 samtaleemnet.	 Både	 Frankrig	 og	 Israel	 havde	 sendt	 12-årige	 sangere	

afsted,	og	især	den	Israelske	var	på	alles	læber.	Det	var	sangeren	Gili,	der	op	til	showet	var	på	

randen	til	et	nervesammenbrud,	og	virkede	nervøs	under	hele	sin	performance	(Mylius,	2015:	

144).	Dette,	sammen	med	den	13-årige	vinder	to	år	før,	førte	til	en	ny	regelændring,	så	man	fra	

1990	og	frem,	skulle	være	fyldt	16	ved	konkurrencens	afholdelse.		

Vinderen	i	1989	blev	den	jugoslaviske	kunstner	Riva,	med	sangen	“rock	me”,	en	sang	der	på	

ingen	måde	opnåede	popularitet	efterfølgende	(O’Connor,	2005:	121).	Ved	90’ernes	begyndelse	

var	der	igen	tvivl	om	ESC’s	fremtid,	hvor	mange	var	trætte	af	schlagermusikken,	og	selv	de	store	

optrædener	med	gimmicks	og	indøvede	koreografier,	begyndte	at	ligne	hinanden.	Normen	var	

således	blevet	overdrevne	sceneshows,	og	enslydende	sange	der	gerne	skulle	fokusere	på	fred	

eller	kærlighed.	Disse	normer	skulle	dog	vise	sig	at	blive	meget	mere	kontingente	end	hidtil.	

1990	skulle	dermed	vise	sig	at	blive	det	mest	politiske	år	for	sangene	i	ESC,	hidtil.	Berlinmuren	

var	lige	faldet,	og	dette	kunne	mærkes	i	ESC.	Værtsbyen	blev	Zagreb,	som	senere	skulle	blive	

knudepunkt	 i	 flere	 slag	 under	 den	 kroatiske	 frihedskrig.	 Både	 Finland	 og	 Norge	 sang	 om	

Berlinmurens	 fald,	 mens	 størstedelen	 af	 de	 resterende	 sange	 handlede	 om	 fred.	 Mest	

bemærkelsesværdigt	var	dog	den	italienske	sejr,	med	sangen	“Insieme:	1992”,	der	handlede	om	

den	nært	forestående	østudvidelse	i	EU	(O’Connor,	2005:	123).	Italien	havde	således	valgt	en	

sang	 der	 handlede	 om	 de	 positive	 sider	 af	 et	 udvidet	 EU,	 og	 hyldede	 sammenholdet	 og	

samarbejdet	i	Europa.	Der	var	således	ikke	nødvendigvis	tale	om	en	normkritisk	optræden,	men	
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nærmere	en	affektive	begivenhed,	der	havde	en	intention	om	en	outside-in	påvirkning,	hvor	

dem	 der	 allerede	 var	 tilhængere	 af	 EU	 eller	 EU-udvidelsen,	 vil	 opleve	 denne	 performance	

dybere	følelsesmæssigt.		

I	1992	fik	ESC	også	sin	første	blinde	sangerinde	nogensinde.	Det	var	den	spanske	sanger	Serafin,	

som	 flere	 andre	 lande	 kritiserede	 for	 at	 “udnytte”	 sin	 blindhed,	 til	 at	 score	 flere	 point	 fra	

juryerne	(O’Connor,	2005:	129).	Sangen	endte	dog	på	en	14.	Plads,	og	kritikken	blev	dermed	

manet	til	jorden.		

I	1993	var	Jugoslavien	gået	i	opløsning,	og	der	stod	nu	en	større	række	lande	og	gerne	ville	være	

med	i	ESC.	EBU	valgte	derfor	at	lave	en	prækvalificerende	runde,	hvor	de	østeuropæiske	lande	

skulle	dyste	om	hvilke	3	der	ville	komme	videre	i	ESC.	To	af	disse	var	Bosnien-Hercegovina	og	

Kroatien,	som	skilte	sig	ud	med	ekstremt	politiske	sange	om	krigen,	der	havde	splittet	dem.	

Især	Bosniens	bidrag	var	opsigtsvækkende	da	gruppen	“Fazla”,	der	deltog	med	sangen	“Sva	bol	

svijeta”,	 på	 dansk	 “alt	 verdens	 smerte”,	 var	 flygtet	 fra	 Sarajevo	 for	 at	 stille	 op,	mens	 deres	

dirigent	stadig	sad	indespærret	i	byen	(O’Connor,	2005:	133).	Her	blev	national	politik	således	

gjort	 international,	og	gruppen	fik	via	ESC	et	talerør	til	omverdenen,	hvor	de	kunne	fortælle	

åbent	om	de	rædsler	de	oplevede	som	deres	hverdag.		

	

i	1994	skulle	Irland	afholde	ESC	for	andet	år	i	træk,	og	underholdningen	skulle	derfor	være	i	

top.	 Den	 irske	 tv-station	 havde	 bedt	 en	 af	 sine	 musikere,	 Bill	 Whelan,	 om	 at	 stå	 for	

pauseunderholdningen,	og	han	skrev	derfor	et	stykke	musik	med	titlen	“riverdance”,	som	skulle	

vise	sig	at	blive	det	mest	bemærkelsesværdige	stykke	underholdning	i	ESC-historien	(O’Connor,	

2005:	 133).	 Konkurrencemæssigt	 var	 det	 i	 1994	 Polen,	 der	 blev	 den	 kritiserede	 nation,	 da	

sangerinden	halvvejs	 inde	 i	 sangen,	 under	prøverne	hvor	 juryerne	 så	med,	 skiftede	over	 til	

engelsk,	i	en	tid	hvor	reglerne	dikterede	at	man	skulle	holde	sig	til	sit	eget	sprog	(Mylius,	2015:	

163).	Flere	lande	forsøgte	da	også	at	få	Polen	diskvalificeret,	men	uden	held	til	at	finde	et	flertal	

herfor.	Der	var	således	tale	om	at	Polen	forsøgte	at	kritisere	nogle	af	de	normer	der	herskede	i	

ESC,	hvor	de	engelsktalende	havde	en	klar	fordel	i	deres	bidrag,	på	sprog	som	en	bredere	del	af	

befolkningen	kunne	forstå.		

i	1995	kom	det	første	bidrag,	der	kritiserede	normerne,	i	musikken,	i	ESC.	Det	var	det	norske	

bidrag	“Nocturne”,	der	var	skrevet	af	den	norske	komponist	Rolf	Løvland,	til	en	irsk	violinist	

han	havde	mødt	året	forinden	(O’Connor,	2005:	141).	ESC	blev	i	1995	afholdt	i	Irland	igen,	efter	

landet	som	det	første,	og	hidtil	eneste,	havde	vundet	tre	år	i	træk,	og	her	gik	den	instrumentale	



	

49/77	

“Nocturne”	rent	hjem	hos	juryerne.	Sangen	skiller	sig	også	ud	ved	at	være	det	stykke	musik	i	

ESC-historien	 med	 færrest	 ord,	 da	 Norge	 forsøgte	 at	 sende	 bidraget	 afsted	 som	 et	 rent	

musikalsk	indslag,	påbød	EBU	dem	at	der	skulle	være	ord	på.	“Nocturne”	havde	således	kun	24	

ord,	der	blev	gentaget	2	gange,	én	gang	i	starten	af	sangen,	og	én	gang	i	slutningen.	Sangen	blev	

derfor	kritiseret	fra	flere	sider	for	sine	få	ord.	Kunstneren	selv	prøvede	dog	at	få	fokus	tilbage	

på	selve	musikken,	og	brugte	dermed	sit	bidrag	til	at	kritisere	normerne	i	ESC,	hvor	fokus	som	

regel	 var	 på	 de	mest	 kommercielle	 sange.	 Kritikken	 af	 “Nocturne”	 skulle	 dog	 blive	 gjort	 til	

skamme,	da	sangen	vandt	en	overlegen	sejr,	og	dermed	skubbede	til	normerne	i	ESC.	Dette	skub	

skulle	dog	ikke	var	længe,	og	allerede	året	efter,	var	denne	type	musiske	stykker	allerede	væk	

som	dug	for	solen.	Der	var	således	tale	om	en	engangsforestilling,	hvor	de	andre	lande	hellere	

ville	satse	på	den	nu	normale	måde	at	gøre	ESC	på,	med	store	shows,	dybfølte	sange,	og	temaer	

som	fred	og	kærlighed.		

	

Nu	var	der	altså	nogle	klare	opskrifter	på	hvordan	man	klarede	sig	godt	i	ESC.	Man	skulle	skille	

sig	ud,	man	skulle	meget	gerne	referere	til	sine	etniske	rødder	i	sangen	med	noget	særegent,	og	

man	skulle	have	en	sang	om	kærlighed	eller	fred	med	et	simpelt	omkvæd	alle	kunne	synge	med	

på.	 Samtidigt	havde	mange	 fået	øjnene	op	 for	den	platform	ESC	var,	og	de	muligheder	man	

havde	 i	et	 liveshow,	der	nu	havde	vokset	sig	 til	det	mest	sete	 liveshow	i	verden.	De	kritiske	

sange	 havde	 dog	 ikke	 nogen	 større	 magt	 i	 en	 tid	 hvor	 det	 var	 fag-juryer,	 der	 besluttede	

vinderne,	og	de	gik	væsentligt	mere	op	i	musik	og	show,	end	politik.	80’erne	havde	således	lagt	

kimen	til	de	store	shows	og	performances,	mens	starten	af	90’erne	 lagde	kimen	til	de	mere	

direkte	politiske	og	normkritiske	performances,	men	som	stadig	kan	siges	at	være	normkritiske	

indenfor	en	ramme	af	normer.	Man	ville	således	skille	sig	ud,	og	som	“Nocturne”	skubbe	til	de	

normer	der	hidtil	havde	hersket	i	ESC,	samtidigt	med	at	man	gjorde	det	indenfor	en	ramme	af	

store	 shows.	 Man	 skulle	 på	 denne	 måde,	 i	 starten	 af	 90’erne,	 være	 normkritisk	 inden	 for	

normernes	ramme.		

	

	

9.4.	Normkritikkens	æra	
I	1997	blev	normkritikkens	æra,	i	ESC,	for	alvor	skudt	i	gang.	Vinderen	dette	år	blev	Katrina	and	

the	 Waves,	 med	 sangen	 “love	 shine	 a	 light”.	 Forsangeren	 Katrina	 brugte	 både	 sangen	 og	
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platformen	ESC,	til	at	tale	åbent	om	homo-rettigheder	i	Storbritannien,	Katrina	sprang	da	også	

selv	 senere	 ud	 som	 lesbisk	 og	 har	 siden	 brugt	 sin	 platform	 til	 at	 tale	 åbent	 om	

minoritetsproblemer.		

Katrina	 and	 the	Waves	 sejr	 blev	 også	 i	 stor	 stil	 hjulpet	 frem	af	 at	man	 i	 fem	 lande,	 i	 1997,	

forsøgte	sig	med	televotering	hvor	seerne	for	første	gang	kunne	stemme	på	deres	vindersange.	

I	 1998	 blev	 dette	 standarden	 for	 alle	 lande,	 og	 først	 i	 2004	 indførte	 man	 en	 50/50	

stemmefordeling	til	juryer	og	seere	(O’Connor,	2005:	179).	

1997	blev	også	rammen	om	flere	ekstremt	kritiske	sange,	heriblandt	havde	Danmark	sendt	en	

rapsang	afsted,	med	kunstneren	Kølig	Kaj.	Den	mest	omtalte	var	dog	Island,	der	havde	sendt	

sangeren	Paul	Oscar,	en	tidligere	drag	queen,	der	med	sangen	‘Minn	hinsti	dans’,	på	dansk	‘min	

hundedans’,	hyldede	en	seksuel	 frigørelse.	Sangeren	var	akkompagneret	af	4	dansere	i	S/M-

kostumer,	der	dansede	vovet	op	af,	og	rundt	om,	en	hvid	lædersofa	midt	på	scenen.	Sangeren	

brugte	også	sangen	til	i	stor	stil	at	kritiserer	de	“sippede”	lande,	og	har	flere	gange	udtalt	sig	

kritisk	mod	 især	 Israels	deltagelse	 i	ESC.	Senest	 i	2019,	hvor	han	 forsøgte	at	 få	 Island	 til	 at	

boykotte	ESC	i	Tel	Aviv	(Haaretz:	2019).	Paul	Oscar	bruger	således	stadig	sin	platform,	som	

tidligere	ESC-deltager,	til	at	påvirke	Islands	deltagelse	i	ECS.	Han	omtaler	dermed	også	selv	ECS	

som	 en	 politisk	 begivenhed,	 der	 kræver	 aktiv	 stillingtagen	 fra	 deltagerlandene,	 til	 hvordan	

andre	deltagerlande	agere	nationalt	uden	for	ESC.	

	

I	1998	sendte	Israel	deres	første	normkritiske	performance.	Det	var	den	israelske	sangerinde	

Dana	International,	med	sangen	Diva.	Dana	International	vandt	det	Israelske	melodi	grand	prix,	

og	fortalte	efterfølgende	verdenen	at	hun	var	en	transkønnet	kvinde,	dvs.	At	hun	var	født	som	

mand.	Det	skabte	flere	protester	internt	i	Israel,	hvor	både	religiøse	grupper	og	politiske	partier	

protesterede	over	vindersangen	(Mylius,	2015:	178).	Dana	International	blev	også	den	mest	

omdiskuterede	deltager	nogensinde	i	ESC,	hvor	politikere	fra	flere	lande	var	ude	og	kritisere	

hende.	Hun	måtte	derfor	indkvarteres	på	sit	eget	hotel	med	skudsikre	vinduer,	da	der	hvor	end	

hun	 var	 også	 var	 en	 del	 protester	 (O’Connor,	 2005:	 153).	 Dana	 International	 selv	 brugte	

platformen	til	at	tale	LGBT-rettigheder	i	Europa	op,	og	kritiserede	flere	gange	de	lande,	hvor	

det	 stod	 værst	 til	med	 denne	 gruppes	 rettigheder.	 Af	 Israel	 selv	 blev	 hun	 brugt	 til	 at:	 “[...]	

promote	an	image	of	Israel	as	diverse,	open-minded,	and	tolerant.”	(Dunkel,	2019:	305).	Dette	

var	især	normbrydende,	da	man	ikke	hidtil,	i	det	omfang,	havde	set	ECS	som	en	mulighed	for	at	

definere	et	lands	rolle	i	verdenssamfundet.	Især	på	et	tidspunkt	hvor	Israel	ellers	blev	kritiseret	
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for	 at	 være	 i	 krig	 med	 sine	 naboer,	 besætte	 palæstinensiske	 territorier,	 og	 bryde	 de	

internationale	menneskerettigheder	 (Dunkel,	 2019:	 305).	 Dette	 narrativ	 forsøgte	 Israel,	 via	

ESC,	 at	omskrive	 til	 et	narrativ	hvor	de	viste	 sig	 som	et	 af	de	mest	 tolerante	 lande,	overfor	

seksualitets	 og	 køns-minoriteter.	 Kritikere	 har	 senere	 navngivet	 afledningen	 som	

“pinkwashing”	(Ibid),	da	dette	kan	anses	som	en	måde	at	promovere	sig	som	tolerante	overfor	

bestemte	befolkningsgrupper,	så	man	glemmer	de	brud	på	menneskerettighederne	som	andre	

minoriteter	oplever,	i	deres	dagligdag,	i	selvsamme	land.		

ESC	1998	skulle	på	samme	tid	vise	sig	at	blive	det	mest	sete	hidtil,	og	Dana	International’s	tur	i	

det	store	mediecirkus	skulle	vise	sig	at	være	til	hendes	fordel,	da	televoteringen	i	sidste	ende	

gav	hende	sejren,	og	hun	var	dermed	den	første	transkønnede	der	deltog	i	ESC,	og	den	første	

der	vandt.	

	

1999	bød	på	den	sidste	regelændring,	omhandlende	performances,	i	nyere	tid,	og	det	var	nu	

tilladt	at	synge	på	det	sprog	man	ville.	Denne	ændring	skulle	skyldes	at	flere	og	flere	sangere	

udgav	deres	sange	på	engelsk,	og	kun	sang	dem	på	originalsproget	til	ESC.	Derudover	mente	

man,	 på	 kanten	 til	 det	 21.	 Århundrede,	 ikke	 længere	 at	 kunne	 forsvare	 den	 klare	 fordel	 de	

engelsktalende	lande	tidligere	havde	haft	(O’Connor,	2005:	157).	

Her	skabte	EBU	således	selv	et	enormt	brud	på	normerne	i	ESC,	hvor	engelsksprogede	sange	

nu	blev	den	nye	norm.	I	de	20	år,	der	er	gået	fra	denne	regelændring,	har	ikke-engelsksprogede	

sange	således	kun	vundet	tre	gange,	og	alle	tre	gange	er	det	sange	der,	som	det	senere	vil	blive	

analyseret	på,	har	været	ekstremt	politisk	på	nogle	andre	parametre.		

I	de	10	år	op	til	denne	regelændring	var	det	dog	engelsktalende	lande,	der	vandt,	fem	af	årene.	

Det	 kan	 på	 denne	 måde	 diskuteres	 hvorvidt	 der	 overhovedet	 var	 tale	 om	 et	 brud	 med	

normerne,	eller	hvorvidt	man	blot	tillod	de	andre	lande	at	være	en	del	af	det	der	efterhånden	

alligevel	var	blevet	normen.		

	

i	2000	var	det	Sveriges	tur	til	at	afholde	ESC,	efter	landets	sejr	året	før,	og	Sverige	selv	valgte	at	

sende	den	samiske	sanger	Roger	Pontare	afsted,	med	en	sang	om	stammefolkenes	kamp	rundt	

om	 i	verden	(O’Connor,	2005:	161).	Selv	var	sangeren	klædt	ud	 i	en	blanding	af	et	 indianer	

kostume	og	en	samisk	folkedragt,	og	med	sig	på	scenen	havde	han	en	cree-indianer,	en	norsk	

same	og	en	eskimo.	Sangen	blev	således	den	mest	politiske	i	år	2000,	og	ved	det	nye	årtusindes	
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begyndelse	 blev	 det	mere	 reglen	 end	 undtagelsen,	 at	 der	 skulle	 være	 sange	med	 et	 stærkt	

politisk	statement	med.		

	

I	2001	kom	også	den	første	sorte	vinder	af	ESC,	det	var	Dave	Benton	fra	Estland	der,	ligesom	

sin	forgænger	Milly	Scott,	flere	gange	kritiserede	ESC	for	at	være	overvejende	hvidt	(O’Connor,	

2005:	166).	Denne	sejr	fik	dog	ikke	lov	til	at	være	alene	Estlands,	da	Dave	Benton	oprindeligt	

stammede	fra	Aruba,	en	hollandsk	koloni,	og	havde	boet	i	Rotterdam,	var	Holland	ikke	sene	til	

at	erklære	sig	selv	som	de	egentlige	sejrherre	(Tobin,	2007:	69).	Det	samme	gjorde	ministeriet	

for	kultur,	økonomiske	affære	og	turisme	på	Aruba,	på	trods	af	at	landet	ikke	havde	mulighed	

for	selv	at	deltage	i	ESC	(Tobin,	2007:	69).	Holland	brugte	deres	promovering	af	Dave	Benton,	

som	 hollænder,	 til	 at	 presse	 Estland	 til	 at	 lade	 ESC	 2002	 blive	 afholdt	 i	 Holland,	 med	

begrundelsen	at	de	gerne	ville	hjælpe	det	 fattige	østeuropæiske	 land	(Ibid).	Her	var	tale	om	

første	gang	et	andet	land	end	vinder-landet,	forsøgte	at	tage	æren	for	en	sejr	i	ESC.	Paradoksalt	

nok	 forsøgte	 Holland	 på	 denne	 måde	 at	 bruge	 en	 minoritets-sejr	 til	 at	 vise	 sin	 “Western	

superiority	and	colonialist	thinking”	(Tobin,	2007:	69),	over	det	lille	østeuropæiske	Estland,	der	

dog	takkede	nej	og	dermed	selv	afholdt	ESC	i	2002.		

	

I	2002	kom	den	 første	officielle	drag-queen-gruppe	med	 i	ESC,	det	var	Slovenien	der	havde	

sendt	gruppen	Sestre,	bestående	af	tre	mænd	i	drag.	Gruppen	skabte	så	stor	debat	i	Slovenien	

at	der	var	både	strejker	og	protester,	og	sagen	endte	helt	oppe	i	EU,	hvor	flere	brugte	landets	

optræden,	internt	i	landet,	under	ESC	som	argument	for	at	Slovenien	ikke	var	klar	til	at	være	

med	i	EU	(O’Connor,	2005:	170).	Slovenien	blev	simpelthen	ikke	anset	som	“vestlige”	nok,	til	at	

få	godkendt	sin	ansøgning	om	at	blive	medlemsland	i	EU.		

	

Det	 efterfølgende	 år,	 2003,	 var	 første	 gang	 at	 ESC	 blev	 brugt	 til	 ikke	 kun	 at	 tale	

minoritetsrettigheder	op,	men	også	dyrs	rettigheder.	Det	var	Østrigs	bidrag	af	komikeren	Alf	

Poier,	akkompagneret	af	tøjdyr,	der	handlede	om	hvor	trist	det	er	at	dyr	skal	leve	i	det	skidt	

mennesker	 har	 produceret	 (Mylius,	 2015:	 199).	 Der	 var	 nu	 ikke	 længere	 nogle	 former	 for	

rettigheder,	der	ikke	havde	været	sat	fokus	på	i	ESC.		

Det	blev	dog	Ruslands	bidrag,	der	var	på	alles	 læber	op	til	ESC	i	2003.	Rusland	havde	sendt	

pigegruppen	 t.A.T.u	 afsted,	 der	 tidligere	 havde	 hittet	 internationalt	 med	 en	 meget	

provokerende	video	til	sangen	“all	the	things	she	said”.	Gruppen	blev	promoveret	som	lesbiske	
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teenagere,	 der	 skabte	 ballade	 hvor	 end	 de	 gik	 hen.	 Flere	 gange	 antydede	 den	 russiske	

delegation	 at	 de	 både	 ville	 være	 nøgne,	 kysse,	 og	 simulere	 forskellige	 seksuelle	

gymnastikøvelser,	 på	 scenen	 (O’Connor,	 2005:	 174).	 Deres	 performance	 blev	 således	

promoveret	som	den	mest	normkritiske	nogensinde,	og	skabte	røre	hvor	flere	arabiske	lande	

igen	truede	med	at	slukke.	Flere	undrede	sig	således	også	over	at	dette	bidrag	skulle	komme	

fra	det	ellers	ortodokse	Rusland	(Ibid).	Da	man	nåede	premiereaftenen	stod	det	dog	klart	at	det	

meste	var	et	stunt,	og	at	t.A.T.u	i	virkeligheden	hverken	var	lesbiske,	eller	ville	gøre	noget	som	

helst	andet	end	at	synge	og	holde	lidt	i	hånden.	Dette	var	således	første	gang	at	performance	

blev	hypet	som	banebrydende,	normkritisk	og	nyskabende,	selvom	dette	ikke	skulle	vise	sig	at	

holde	stik.	t.A.T.u	brugte	dermed	den	normkritik,	der	eller	var	begyndt	at	dominere	ESC,	til	at	

hype	en	ellers	rolig	optræden.		

	

i	2004	blev	det	Ukraine,	med	sangerinden	Ruslana,	der	vandt.	Ruslana	havde	selv	fået	lov	at	

vælge	alt	i	sin	performance,	og	trådte	ind	på	scenen	med	både	hende	og	danser	klædt	ud	som	

amazone-krigere,	mens	de	dansede	med	en	koreografi	og	dynamik	hvis	 lige	 ikke	var	set	 før.	

Deres	performance	indeholdt	således	alt	fra	alpehorn	og	piske,	til	pelsfrakker,	der	blev	kastet	

rundt	på	scenen	(Mylius,	2015:	202).	Ruslana	cementerede	således	opfattelsen	af	at	man	for	at	

vinde,	 skulle	 have	 et	 overdrevent	 sceneshow,	 der	 gerne	 skulle	 involvere	 et	 traditionelt	

minoritets	 islæt,	 i	dette	tilfælde	med	en	hyldest	til	Hutsul	befolkningen	fra	Ukraine	(Dunkel,	

2019:	72).	

Opfattelsen	af	at	et	overdrevent	og	norm-udfordrende	show	var	nødvendigt	for	at	vinde,	havde	

også	Grækenland,	som	havde	den	hidtil	mest	afklædte	performance	med	to	kvindelige	dansere,	

der	undervejs	smed	det	meste	af	tøjet	og	dansede	næsten	nøgne	rundt	om	sangeren.		

Ovenpå	Ruslanas	sejr	i	2004,	skulle	ESC	2005	afholdes	i	Ukraines	hovedstad	Kiev.	I	efteråret	

2004	var	der	dog	oprør	i	Ukraine,	og	den	orange	revolution	var	i	gang.	Den	nationale	tv-station	

insisterede	dog	på	at	de	stadig	kunne	afholde	showet,	uden	fokus	på	dette.	Sådan	skulle	det	dog	

ikke	gå	da	flere	lande,	i	sympati	med	Ukraine,	valgte	at	holde	fokus	på	de	orange	farver	i	deres	

performances	(Mylius,	2015:	208).	Ukraine	valgte	således	også,	i	de	små	postkort	der	blev	vist	

før	de	enkelte	optrædener,	at	promovere	Ukraine	som	et	 land	der	var	genfødt,	 i	asken	af	en	

revolution:		

“Postcards	may	present	folk	music	and	urban	popular	music	in	relatively	apolitical	contexts,	but	

increasingly	they	seize	the	moment	to	make	politics	and	musical	identity	explicit.	This	could	not	
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have	been	more	the	case	in	2005,	when	the	Ukrainian	Broadcasting	Network	repeatedly	

juxtaposed	musical	images	of	rural	peasant	culture	with	scenes	from	the	Orange	Revolution.”	

(Bohlman,	2007:	48).	

Her	var	således	tale	om	at	Ukrainsk	tv,	ligesom	Israel	få	år	før,	brugte	ECS	til	at	promovere	en	

“transformation”	internt	i	landet.	

Libanon	havde	i	2005	også	meldt	sig	under	ESC-fanen,	men	da	de	nægtede	at	anerkende	Israels	

bidrag,	og	allerede	på	forhånd	planlagde	at	sende	reklamer	under	denne,	blev	landet	hurtigt	

smidt	ud	af	konkurrencen	igen	(Mylius,	2015:	208).		

I	 2006	 vandt	 endnu	 et	 opsigtsvækkende	 sceneshow.	 Det	 var	 Finland	 der	 havde	 sendt	

rockgruppen	 Lordi	 afsted,	med	 sangen	 “Hard	Rock	Hallelujah”,	 der	 optrådte,	 klædt	 ud	 som	

monstre,	med	den	hidtil	mest	rockede	sang.	Lordi	vakte	også	opsigt,	da	de	nægtede	at	lade	sig	

interviewe	uden	kostumer,	og	deres	sang	blev	af	mange	tolket	som	en	kritik	af	de	popsange,	der	

havde	for	vane	at	vinde	ESC	(Mylius,	2015:	211).	Denne	satsning	skulle	dog	vise	sig	at	være	et	

hit	hos	seerne,	og	sangen	vandt	en	klar	sejr,	og	gjorde	for	første	gang	også	op	med	de	normer	

om	popmusik,	der	ellers	dominerede	ESC.		

I	2007	meldte	også	Serbien	sig	ind	i	ESC,	og	vandt,	med	sangerinden	Marija	Serifovic,	der	var	

åbent	 lesbisk	 og	 optrådte	med	 en	 koreografi,	 der	 af	 anmeldere,	 blev	 omtalt	 som	 en	 “kælen	

lesbisk	koreografi”	(Mylius,	2015:	214).	Denne	koreografi	var	dog	bemærkelsesværdig	på	flere	

måder.	 Det	 var	 efterhånden	 blevet	 normen	 i	 ESC	 at	man	 skulle	 have	 vilde	 dansere	med	 på	

scenen,	mens	denne	koreografi	var	relativt	stillestående:		

“The	troupe	almost	did	not	dance	at	all,	somewhat	defying	Eurovision	conventions,	in	which	

dancing	enhances	the	overall	spectacle.	In	so	doing,	the	ensemble	avoided	throwing	themselves	

in	sharp	contrast	with	the	singer,	Marija	Šerifović,	whose	ordinariness	on	stage	was	undeniable	

to	any	Eurovision	viewer.”	(Bohlman,	2007:	44).		

Man	kunne	således	argumentere	for	at	denne	vinder,	i	sin	samtid,	blev	anset	som	normkritisk	i	

kraft	af	den	“almindelighed”,	den	repræsenterede	på	scenen.	Dette	var	også	første	gang,	siden	

sprogkravet	blev	fjernet	i	1998,	at	en	ikke-engelsksproget	sang	vandt	ESC.		

	

I	2008	vandt	Rusland,	og	finalen	i	2009	skulle	derfor	afholdes	i	Moskva.	Bemærkelsesværdigt	

var	det	at	flere	omkringliggende	lande,	truede	med	at	trække	sig.	Mest	opsigtsvækkende	var	

dog	Georgien,	der	flere	gange	truede	med	at	trække	sig,	som	ville	deltage	med	sangen	“we	don’t	

wanna	 put	 in”,	 der	 på	 dårligt	 engelsk	 lød	 som	 “we	 don’t	 want	 Putin”.	 Landet	 blev	 derfor	
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diskvalificeret,	for	at	blande	politik	ind	i	ESC	(Mylius,	2015:	222).	Her	forsøgte	et	land	således	

at	kritisere	et	andet	deltagerland,	direkte	fra	scenen,	og	Georgien	forsøgte	dermed	at	gøre	ESC	

scenen,	til	en	international	politisk	platform.		

Efter	ESC	 i	2009	kom	det	 endvidere	 frem	at	de	borgere	 i	Aserbajdsjan,	der	havde	 stemt	på	

Armenien,	 alle	 blev	 afhørt	 af	 Aserbajdsjans	 efterretningstjeneste.	 En	 efterfølgende	

undersøgelse	 foretaget	af	EBU,	 ledte	derfor	 til	 at	man	 forbød	 landene	at	kigge	på	hvem	der	

havde	stemt	hvordan	 (Fulker,	2017).	Det	er	dog	 ikke	sidenhen	kommet	 frem	hvordan,	eller	

hvorvidt,	EBU	kan	tjekke	dette.		

	

Ved	00’ernes	afslutning,	var	det	dermed	normen	at	minoritets-problematikker,	på	den	ene	eller	

anden	måde,	blev	inddraget	i	ESC.	Det	politiske	aspekt	var	blevet	åbenlyst,	og	mere	udtalt.	Dog	

blev	det	med	Georgiens	diskvalificering	gjort	klart,	at	man	ikke	direkte	måtte	kritisere	de	andre	

lande	fra	ESC-scenen.	Samtidigt	kunne	man	dog	problematisere	at	dette	krav	kun	var	gældende	

fra	scenen,	og	at	EBU	derfor	ikke	blander	sig	i	eventuelt	kritik	lande	og	deltagere	imellem,	op	

til	selve	showets	afholdelse.		

	

i	 2011	vandt	Aserbajdsjan,	og	ESC	2012	skulle	derfor	afholdes	 i	Baku.	Dette	 førte	 til	 en	del	

protester,	da	Aserbajdsjan	i	forvejen	var	kendt	for	åbenlyse	brud	på	menneskerettighederne.	

ESC	var	efterhånden	blevet	synonym	med	LGBT-miljøet,	og	da	Aserbajdsjan	ikke	lagde	skjul	på	

at	disse	var	dårligere	stillet	i	landet,	valgte	flere	af	de	typiske	tilskuere	derfor	at	blive	hjemme,	

af	frygt	for	hvad	de	kunne	opleve	i	landet	(Mylius,	2015:	234).	Også	Armenien	meldte	fra	med	

den	 klare	 begrundelse,	 at	 det	 ikke	 var	 sikkert	 for	 delegationen	 at	 tager	 til	 Baku	 (Ibid).	

Derudover	kom	det	frem	at	mange	familier	blev	eksproprieret,	for	at	gøre	plads	til	det	kæmpe	

stadion	Aserbajdsjan	ville	bygge	på	rekordtid,	til	begivenheden,	samt	at	det	var	præsidentens	

egen	 svigersøn	 der	 skulle	 stå	 for	 pauseunderholdningen	 (Ibid).	 EBU	 fandt	 sig	 i	 det,	 og	

kommenterede	 aldrig	 på	 begivenhederne,	 selvom	 flere	 fra	 EBU	 udtalte	 sig	 om	

mærkværdigheden	i	at	man	tillod	showet	på	denne	måde	at	virke	som	en	stor	reklamesøjle	for	

Aserbajdsjan	(Ibid).	

Det	mest	politiske	bidrag,	 fra	 scenen,	 i	2012,	kom	 fra	Montenegro,	der	 som	 tidligere	nævnt	

fremførte	sangen	“Euro	Neuro”,	der	handlede	om	hvor	forfærdelig	euroen	er,	og	at	man	ikke	

ville	have	euroen	 i	Montenegro	 .	Her	var	således	tale	om	at	man	tog	en	national	debat,	som	

bundede	i	internationale	forhold,	og	bragte	op	på	ESC-scenen.		
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i	2014	kom	den	største	minoritets-sejr	i	nyere	tid,	og	det	blev	den	Østrigske	Conchita	Wurst,	

der	vandt,	med	sangen	“Rise	like	a	Phoenix”.	Conchita	Wurst	er	en	drag	queen,	der	af	mange	er	

kendt	som	“den	skæggede	dame”.	Conchita	har	fra	første	dag	brugt	sin	platform	til	at	kritisere	

de	 lande	 der	 ikke	 gøre	 “nok”	 for	 LGBT-rettigheder,	 og	 var	 dette	 årtis	 hidtil	 mest	 politisk	

motiverede	vinder	af	ESC.	Interessant	var	dog	at	Rusland	dette	år,	under	ESC	i	København,	fik	

højlydte	buh-råb	fra	publikum,	mens	Conchita	Wurst	blev	mødt	med	en	jubel	uden	lige	(Baker,	

2016).	 Dermed	 beviste	 også	 publikum,	 at	 det	 normkritiske	 aspekt	 af	 ESC,	 var	 blevet	 så	

gennemsyrende	at	også	publikum	agerer	herefter.	

	

I	2016	kom	også	den	hidtil	mest	politisk-kritiske	sejr.	Det	var	sangerinden	Jamala,	der	vandt	

med	 sangen	 ‘1944’,	 som	 blev	 sunget	 på	 både	 engelsk	 og	 ukrainsk,	 og	 handler	 om	

Sovjetunionens	deportation	af	op	mod	200.000	Krim-tatare	i	1940'erne.	Sangen	blev	set	som	

en	direkte	provokation	mod	Rusland,	der	få	år	forinden	havde	annekteret	det	hidtil	Ukrainske	

Krim	(Gregersen,	2018:	5).	Denne	sejr	blev	af	mange	set	som	et	politisk	statement	fra	seerne,	

altså:	“et	valg	-	et	politisk	valg	om	at	udtrykke	solidaritet	med	Ukraine	og	især	beboerne	på	Krim.“	

(Gregersen,	2016:	6).	Mange	mener	således	at	ESC	er	blevet	så	politisk	at	også	seerne	stemmer	

ud	fra	politisk	standpunkt.		

Rusland	valgte	året	efter	at	sende	sangerinden	Julia	Samoylova	afsted,	men	da	hun	blev	nægtet	

indrejse	 til	Ukraine,	 fordi	hun	 tidligere	havde	optrådt	på	Krim,	og	Rusland	nægtede	at	 lade	

deres	performance	være	tv-transmitteret	fra	Moskva,	valgte	Rusland	til	sidste	at	trække	sig	fra	

ECS	2017.	Dette	blev	således	også	“mere	ananas	i	egen	juice”,	hvor	Rusland	i	de	senere	år	har	

kunnet	bruge	buh-råb	og	dårlige	resultater,	på	trods	af	ellers	populære	sange,	til	at	beskrive	sin	

egen	rolle	i	verdenssamfundet.	Samtidigt	Rusland	valgte	en	sangerinde,	med	fuld	bevidsthed	

om	at	hun	ikke	ville	få	lov	til	at	rejse	ind	i	Ukraine.	Rusland	valgte	derfor,	nok	også	af	princip,	at	

stille	op	med	den	samme	sangerinde	som	de	havde	udvalgt	til	ESC	i	2017,	i	ESC	2018.		

	

I	2017	skulle	ESC	dog	vise	sig	at	vende	tilbage	til	sine	rødder,	og	det	blev	således	Portugal	der	

vandt	med	sangeren	Salvador	Sobral	og	den	stille,	og	meget	musikalske,	 “Amar	Pelos	Dois”.	

Sangeren	 selv	 omtalte	 sin	 sang	 som	en	kritik	 til	 det	 kommercielle	ESC,	 der	 ifølge	ham	 ikke	

længere	 havde	 fokus	 på	musikken,	men	 på	 politik	 og	 kommercielle	 sejre	 (Billboard	 2017).	

Sangen	vandt	den	hidtil	største	sejr	i	ESC-historie,	og	stod	som	klar	favorit	hos	både	juryer	og	
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seere.	Denne	sejr	fremstod	således	normkritisk,	overfor	de	mere	kommercielle	normer,	der	i	

de	senere	år,	er	begyndt	at	dominere	ESC.	Den	samme	sang	ville	nok,	50	år	tidligere,	have	været	

en	 af	 de	 mest	 normale	 sange.	 På	 denne	 måde	 fremhæver	 især	 Portugals	 sejr	 i	 2017,	 de	

normskred	der	har	været	siden	ESC’s	begyndelse	i	1956.		

Allerede	året	efter	skulle	vi	dog	tilbage	til	en	klar	politisk	motiveret	sejr.	Vinderen	i	2018	blev	

således	den	 israelske	Netta,	med	sangen	 “Toy”,	der	 tog	udgangspunkt	 i	#metoo-bevægelsen	

omhandlende	seksuelle	overgreb	på	kvinder,	og	denne	sang	kan	derfor	ses	som	den	seneste	

normkritiske	sejr.		

	

	

9.5.	Delkonklusion	
Ud	fra	ovenstående	analyse	kan	det	konkluderes	at	hvordan	man	‘gør	ESC’,	er	blevet	skabt	ud	

fra	normer	der,	frem	til	televoteringens	indførelse	i	1997,	var	styret	af	hvad	juryerne	har	ønsket	

at	se.	Deltagerne	har	således	løbende	gjort	deres	performances	mere	opsigtsvækkende,	i	håb	

om	at	få	opmærksomhed	fra	juryerne.	Denne	indførelse	af	normkritiske	optrædener,	kan	dog	

kun	siges	at	være	eskaleret	siden	televoteringens	indførelse.		

Samtidigt	 kan	 man	 dog	 se	 at	 de	 performances	 der	 kun	 er	 opsigtsvækkende,	 for	 at	 være	

opsigtsvækkende,	generelt	ikke	klare	sig	godt	i	konkurrencen.	Det	at	gøre	ESC	handler	således	

om	 både	 at	 have	 en	 sang	 der	 fænger,	 kombineret	 med	 en	 opsigtsvækkende	 performance.	

Normkritikken	kan	dermed	siges	at	være	blevet	en	indgroet	del	af	ESC,	og	ligger	således	an	til	

et	 normkritisk-paradoks,	 hvor	 performances	 i	 deres	 jagt	 på	 at	 være	 normkritiske,	 eller	

normbrydende,	har	skabt	nye	normer	for	dette.	Paradokset	ligger	således	i	at	normkritikken	er	

blevet	institutionaliseret	som	normen.		

Hvordan	man	gør	ESC,	er	således	gået	fra	de	konservative	performances	med	Schlager-musik,	

til	de	normkritiske	performances	med	blandt	andet	rock-musik.	Normkritik	kan	derfor	også	

siges	 at	 være	 blevet	 et	 andenordensbegreb	 i	 ESC-sammenhæng,	 da	 den	 normkritiske	

performance	 som	 sagt	 er	 blevet	 normen	 i	 ESC,	 handler	 det	 ikke	 længere	 om	 kun	 at	 bruge	

platformen	til	at	kritisere	de	normer	der	er	gældende	i	ESC,	men	også	at	kritisere	de	normer	

der	er	gældende	ude	 i	verden,	eller	 internt	 i	de	enkelte	 lande.	Denne	 form	 for	 “outwards”	 -

normkritik	er	således	primært	opstået	i	slutningen	af	90’erne,	hvor	Dana	International	som	den	

første	brugte	sin	sejr	til	at	kæmpe	for	minoritetsrettigheder	i	hele	Europa,	samt	var	den	første	
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til	 at	 udnytte	 det	 store	 medieopbud,	 til	 ESC,	 politisk.	 Dana	 International	 lagde	 dermed	

grobunden	for	både	LGBT-bevægelsen,	i	ESC,	og	åbnede	andre	landes	øjne	op	for	muligheden	

for	at	bruge	ESC	til	at	ændre	sit	narrativ	i	verdenssamfundet.		
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10.	Analyse:	Regelsæt	som	styringsteknologi	
ESC	har,	som	konkluderet	i	den	forrige	analyse,	altid	været	præget	af	politik	og	normkritik.	EBU	

selv	omtaler	konsekvent,	i	deres	regelsæt,	sig	selv	som	stående	udenfor	ESC.	De	omtaler	således	

ESC	som	noget	der	afholdes	af	værtslandet:	“	The	Shows	are	produced	and	transmitted	live	by	

the	Host	Broadcaster”	(Internetkilde	4).	

Det	 interessante	her	er	dog	hvordan	EBU	forsøger	at	styre	ESC,	uden	at	blande	sig	direkte	 i	

hvordan	dette	afholdes.	Dette	gøres	primært	via	regelsættet	for	ESC,	som	udformes	af	EBU.	I	

det	følgende	afsnit	vil	jeg	analysere	dette	regelsæt	med	udgangspunkt	Foucaults	teori	om	selv-

styringsteknologier.		

	

	

10.1.	Styringsteknologi	analyse	
Da	ESC	blev	grundlagt,	i	1956,	var	der	kun	to	regler;	hvert	land	skulle	deltage	med	to	kunstnere,	

og	de	skulle	vælge	deres	sange	ved	nationale	finaler.	I	starten	havde	man	således	en	ide	om	at	

man	kunne	styre	ESC,	uden	et	større	regelsæt.	Da	der,	som	tidligere	nævnt,	ikke	var	nogle	der	

vidste	hvordan	man	fandt	frem	til	vinderen	i	1956,	valgte	EBU	allerede	året	efter	at	lave	det	

første	regelsæt.	Reglerne	var	ikke	mange,	men	nu	skulle	hvert	land	kun	stille	op	med	én	sang,	

og	der	blev	nu	fastlagt	regler	for	hvordan	juryerne	skulle	afgive	sine	point.	Netop	reglerne	om	

pointgivning	er	siden	blevet	ændret	et	utal	af	gange,	og	i	min	analyse	af	dette	regelsæt	vil	jeg	

således	ikke	kigge	på	dette,	da	disse	mest	af	alt	er	blevet	ændret	for	at	blive	tilpasset	til	det	

voksende	ESC.	Hvor	det	i	dag	med	42	lande,	således	ikke	længere	ville	give	mening	at	følge	det	

originale	pointsystem	med	1,	2	og	3	point,	til	de	tre	bedste	sange.		

De	 første	 større	 regelændringer	 skete	 allerede	 i	 1958,	 hvor	 man	 indførte	 en	 regel	 for	

sanglængden,	 der	 nu	 max	 måtte	 være	 3,5	 min.	 Denne	 regelændring	 kom	 som	 en	 direkte	

konsekvens	af,	den	senere	meget	berømte	kunstner	fra	Italien,	Nunzio	Gallo,	der	i	1957	blev	

kritiseret	for	sit	bidrag	på	mere	end	5	minutter,	der	stod	i	skarp	kontrast	til	Storbritanniens	

bidrag	 samme	 år,	 på	 et	minut	 og	 50	 sekunder.	 Denne	 regelændring	 var	 således	 en	 direkte	

magtteknologi,	hvor	man	havde	set	noget	der	stak	udenfor	året	forinden,	og	ville	forhindre	at	

dette	skete	igen.	Derudover	blev	der	i	1958	også	indført	en	regel	om	at	der	ikke	måtte	være	

professionelle	komponister,	og	producere,	med	i	de	enkelte	landes	juryer.	Denne	regelændring	
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kan	især	ses	som	en	selvstyringsteknologi,	hvor	EBU	ville	gøre	juryerne	mere	repræsentative,	

uden	direkte	at	blande	sig	i	sammensætningen	af	disse.		

i	 1963,	 blev	 juryerne	 fordoblet	 til	 20	medlemmer,	mens	de	 i	 1964	 igen	blev	halveret	 til	 10	

medlemmer.	I	1971	blev	juryerne	igen	ændret,	så	de	nu	skulle	bestå	af	kun	2	medlemmer,	én	

under	25	og	én	over	25,	med	minimum	10	års	aldersforskel,	hvor	den	ældste	ikke	måtte	være	

over	 55	 år	 gammel.	 EBU	 forsøgte	 således	 at	 styre	 hvordan	 juryerne	 skulle	 udformes,	 uden	

direkte	at	styre	sammensætningen.	Rationalet	bag	disse	ændringer	kan	der	umiddelbart	ikke	

siges	noget	om,	men	ikke	desto	mindre	er	der	her	tale	om	en	klar	selvstyringsteknologi.	EBU	

understregede	således	at	det	var	op	til	de	enkelte	lande	at	sammensætte	juryerne,	uafhængigt	

af	EBU,	samtidig	med	at	EBU	forsøgte	at	influere	denne	sammensætning.		

	

I	1966	blev	der	endvidere	lavet	regler	for	hvilket	sprog	der	skulle	synges	på,	og	det	var	nu	kun	

tilladt	at	synge	på	sit	originalsprog:		

	

“In	the	beginning,	it	was	obvious	for	the	participants	that	they	should	sing	in	their	country's	

national	language.	However,	as	the	Swedish	entry	in	1965,	Absent	Friend,	was	sung	in	English,	

the	EBU	set	very	strict	rules	on	the	language	in	which	the	songs	could	be	performed.	National	

languages	had	to	be	used	in	all	lyrics.”	(Internetkilde	1).		

	

Denne	ændring	kom	således	som	en	direkte	konsekvens	af	handlinger	 fra	året	 før.	Her	blev	

regelsættet	for	anden	gang	i	ESC-historien,	brugt	som	en	magtteknologi,	der	havde	til	formål	

direkte	at	styre	hvilke	sange	de	enkelte	lande	sendte	afsted.	Denne	regel	var	dog	kun	i	kraft	

indtil	1973,	hvor	den	blev	ophævet	i	fire	år,	og	genindsat	frem	til	1999.	Denne	regel	har	gennem	

tiden	været	en	af	de	mest	omdiskuterede	regler,	da	den	giver	en	klar	fordel	til	de	dominerende	

sprog,	og	da	den	blev	ophævet	i	1999	skete	det	således	også	efter	flere	protester	mod	den	klare	

fordel	Irland	havde	haft	da	de	vandt	ESC	i	1993,	1994	og	1996.	Denne	regel	var	dog	i	mange	år	

afgørende	for	EBU,	da	den	netop	skabte	følelsen	af	en	international	konkurrence.	Dog	kunne	

den	ikke	længere	forsvares	i	en	tid	hvor	mange	nationale	kunstnere	også	sang	på	overvejende	

engelsk.		

	

i	1969	var	der,	som	tidligere	nævnt,	4	vindere	af	ESC.	EBU	valgte	derfor	at	lave	regler	for	hvad	

man	skulle	gøre	ved	stemme-lighed,	hvor	de	vindende	numre	skulle	synge	 igen,	så	 juryerne	
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kunne	stemme	igen.	I	1989	skete	det	dog	igen,	og	EBU	valgte	at	ændre	reglerne	igen,	så	vinderen	

nu	var	den	kunstner	der	havde	fået	flest	12-taller	af	juryerne.	Med	denne	regelændring	var	der	

tale	om	et	klart	gentagende	problem,	som	man	ikke	ville	risikere	igen.	Denne	regelændring	har	

til	formål	at	skabe	klarhed	for	værtslandet,	i	tilfælde	af	stemmelighed,	og	der	er	således	tale	om	

en	klar	selv-styringsteknologi,	hvor	formålet	er	at	hjælpe	værtslandet	til	selvstyring	af	ESC.	

	

i	1971	blev	det	tilladt	at	have	op	mod	6	deltagere	på	scenen,	hvor	det	før	kun	var	tilladt	at	være	

2.	Denne	 regelændring	kom	som	et	direkte	 svar	på	Hollands	performance	 året	 før,	 hvor	 en	

gruppe	 måtte	 splittes	 op,	 så	 2	 af	 medlemmerne	 stod	 ude	 bagved	 og	 sang	 backup,	 da	 hele	

gruppen	ikke	måtte	være	på	scenen.	Denne	regel	er	stadig	i	kraft	i	dag,	hvor	flere	gennem	tiden	

har	kritiseret	reglen	for	at	begrænse	grupper	og	antallet	af	dansere.	EBU	står	dog	fast	på	reglen,	

og	 har	 senere	 tilføjet	 en	 passus	 om	 at	 der	 heller	 ikke	 må	 være	 dyr	 med	 på	 scenen,	 efter	

Hviderusland	i	2016	forsøgte	at	få	ulve	med	på	scenen.	Her	er	altså	tale	om	to	regler	der	kan	

ses	som	magtteknologier,	da	de	har	til	formål	at	kontrollere	performances	direkte.		

	

Efter	1971	skal	vi	helt	frem	til	1990	før	der	var	nogle	større	regelændringer,	der	ikke	handlede	

om	pointgivning.	Det	var	aldersbegrænsningen	som	nu	dikterede	at	kunstnerne	skulle	være	

mindst	16	år	gamle,	ved	ESC	afholdelse.	Her	var	altså	tale	om	en	organisatorisk	regel,	der	mest	

af	alt	kan	ses	som	en	magtteknologi.	Denne	regelændring	kom	som	direkte	svar	på	13	årige	

Sandra	Kims	sejr	for	Belgien,	i	1986,	samt	Israels	performance	i	1989	med	en	12	årig	dreng,	der	

var	på	randen	til	et	sammenbrud	i	dagene	op	til	ESC.		

	

I	1993,	efter	Jugoslaviens	opbrud,	var	der	flere	nye	lande	der	gerne	ville	deltage,	og	der	blev	

derfor	indført	regler	der	dikterede	at	fem	dårligste	lande	ikke	ville	deltage	året	efter,	så	der	var	

en	konsekvent	rotation.	Der	var	således	tale	om	en	selv-styringsteknologi,	der	skulle	afhjælpe	

den	voksende	 interesse.	Dette	blev	 især	kritiseret	 i	1997,	hvor	Tyskland	 ikke	måtte	deltage.	

Tyskland	er	en	af	de	største	bidragsydere	til	ESC,	og	de	protesterede	derfor	flere	gange,	indtil	

der	i	år	2000	blev	indført	en	særregel	der	sikrede	Spanien,	Frankrig,	Italien,	Storbritannien	og	

Tyskland,	en	plads	i	finalen,	med	henvisning	til	at	de	var	de	største	bidragsydere.	Disse	lande	

er	siden	blev	refereret	til,	i	ESC,	som	“the	big	five”.		

Den	voksende	 interesse	 i	ESC	førte	således	til	 indførelsen	af	en	semifinale	 i	2004,	og	 i	2008	

tilføjede	man	endnu	en	semifinale,	sådan	som	man	stadig	kender	ECS	i	dag.		
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I	1997	blev	televotering	indført.	Det	blev	hurtigt	den	foretrukne	måde	at	stemme	på,	og	var	

allerede	i	1998	standarden	i	ESC.	Juryerne	var	således	umiddelbart	fortid	i	ESC.	Dette	førte	dog	

løbende	til	en	del	kritik,	hvor	flere	lande	konsekvent	gav	højest	antal	point	til	nabolandende.	

Dette	 sås	 især	 i	 2007,	 hvor	 Serbien	 blev	 ført	 til	 sejr	 af	 de	 østeuropæiske	 lande.	 I	 2009	

genindførte	man	derfor	juryerne,	således	at	seerne	og	juryerne	nu	havde	50%	af	stemmerne	

hver.	Her	var	altså	tale	om	både	magtteknologier,	og	selv-styringsteknologier.	Dette	fordi	EBU	

ved	at	give	seerne	magten,	forsøgte	at	lægge	ansvaret	over	hos	seerne,	og	således	overlade	til	

en	ny	 form	for	selvstyring	hos	seerne.	Samtidigt	havde	genindførelsen	af	 juryerne	til	 formål	

direkte	at	styre	pointgivningen,	og	kan	derfor	ses	som	en	magtteknologi,	hvor	man	direkte	ville	

afhjælpe	 eventuelle	 problemer.	 I	 2010	 blev	muligheden	 for	 at	 stemme,	 allerede	 ved	 første	

performance,	indført.	Denne	regel	blev	dog	kritiseret	for	at	give	en	klar	fordel	til	de	første	lande	

der	optrådte,	og	reglen	blev	derfor	fjernet	igen	allerede	i	2012	og	erstattet	med	muligheden	for	

at	stemme	i	15	min.	når	alle	performances	var	færdige.	Her	var	altså,	interessant	nok,	tale	om	

at	 man	 forsøgte	 at	 udvide	 selvstyringen	 hos	 seerne,	 men	 istedet	 ender	 med	 en	 klar	

magtteknologi,	hvor	EBU	styrer	hvordan	afstemningen	skal	foregå.		

	

I	 1999	 var	 den	 foretrukne	musik	 overvejende	 teknisk	 produceret,	 og	man	 valgte	 derfor	 at	

afskaffe	det	live	orkester.	I	2004	valgte	EBU	endvidere	at	bandlyse	alt	live-musik,	da	man	ikke	

ville	 risikere	 fejl,	 som	 det	 tidligere	 var	 set,	 og	 alt	 musik	 skulle	 derfor	 være	 indspillet	 og	

godkendt	på	forhånd.	Dette	gav	også	EBU	muligheden	for	at	tjekke	musikken	for	eventuelle	kor-

lydende	instrumenter,	da	det	til	alle	tider	har	været	et	krav	i	ESC	at	alt	sang	skal	være	live.	Her	

var	 således	 tale	 om	magtteknologier,	 da	 fokus	med	 reglen	 var	 at	 direkte	 kunne	kontrollere	

musikken.		

	

I	2016	blev	den	armenske	sangerinde	Iveta	Mukuchyan	næsten	diskvalificeret,	dette	skyldes	at	

hun	under	semifinalen	viftede	med	et	flag	for	regionen	Nagorno	Karabakh,	der	til	denne	dag	

stadig	er	konflikt	om	mellem	Aserbajdsjan	og	Armenien	(Fulker	2017).	Dette	førte	til	tilføjelsen	

af	en	ny	regel,	der	dikterer	at	man	ikke	må	have	flag	med	på	scenen,	under	sin	optræden.			
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Der	er	dog	flere	andre	regler,	som	det	ikke	har	været	muligt	at	sætte	årstal	på,	da	det	kun	er	

muligt	 at	 følge	 de	 større	 regelændringer,	 der	 har	 haft	 direkte	 indflydelse	 på	 konkurrencen.	

Derfor	er	flere	af	disse	også	irrelevante	for	denne	afhandling.	Der	er	dog	en	enkelt	regel,	som	

jeg	alligevel	synes	er	værd	at	slutte	denne	analyse	med.	I	EBU’s	regelsæt	står	der:		

	

“The	ESC	is	a	non-political	event.	All	Participating	Broadcasters,	including	the	Host	Broadcaster,	

shall	ensure	that	all	necessary	steps	are	undertaken	within	in	their	respective	Delegations	and	

teams	in	order	to	make	sure	that	the	ESC	shall	in	no	case	be	politicized	and/or	

instrumentalized.”	(Internetkilde	4).		

	

Denne	regel	er	i	særdeleshed	interessant,	da	den	kan	ses	som	både	en	magtteknologi,	der	helt	

konkret	siger	at	ESC	ikke	skal	politiseres,	men	samtidigt	en	selvstyringsteknologi,	da	den	ligger	

en	del	af	ansvaret	over	på	værtslandet.	Som	vi	har	kunnet	se	i	den	tidligere	analyse,	i	afsnit	9,	

så	 giver	 dette	 umiddelbart	 EBU	 muligheden	 for	 at	 blande	 sig	 når	 de	 selv	 synes	 det	 er	

meningsfuldt.	 EBU	 skelner	 således	 mellem	 hvad	 der	 er	 så	 politisk	 at	 det	 skal	 fjernes	 fra	

konkurrencen,	 og	 hvad	 der	 ikke	 er	 politisk.	 Denne	 regel	 tillader	 således	 EBU	 at	 være	

smagsdommere	 overfor	 både	 politiske	 holdninger,	 og	 hvordan	 disse	 må	 fremføres	 i	 ESC.	

Hvorvidt	de	udnytter	dette,	kan	dog	diskuteres.		

	

	

10.2.	Delkonklusion	
Ud	fra	ovenstående	analyse	kan	det	konkluderes	at	EBU’s	regelsæt	både	indeholder	elementer	

af	 en	magtteknologi	 og	 en	 selvstyringsteknologi.	 Dette	 kunne	man	 selvfølgelig	 sige	 sig	 selv	

inden	ovenstående	analyse,	og	det	interessante	er	således	hvilke	implikationer	dette	har.		EBU	

udstikker,	som	vi	kan	se,	reglerne	og	kriterierne	for	hvordan	ESC	skal	afholdes,	uden	at	forholde	

sig	til	hvordan	værtslandet	skal	gøre	dette	i	praksis.	EBU	overlader	således	ESC	til	selvstyring,	

men	har	regelsættet	i	hånden	til	at	kunne	udføre	sin	direkte	magt	over	ESC.	Det	at	regelsættet	

både	har	elementer	af	at	være	en	magtteknologi	og	en	selvstyringsteknologi,	betyder	således	at	

EBU	kan	forholde	sig	generelt	neutralt	til	det	politiske	aspekt	af	ESC,	men	stadig	have	magten	

til	at	blande	sig	når	det	at	gøre	ESC	går	for	vidt.	
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Gennemgående	er	det	dog	at	EBU	sjældent	blander	sig	 løbende,	 i	de	stridigheder	der	måtte	

være,	men	oftest	først	ændre	reglerne	op	til	flere	år	efter	hændelserne	der	ledte	til	selvsamme	

regelændringer,	skete.	På	denne	måde	holder	EBU	sig	organisatorisk	ude	af	ESC	i	øjeblikket,	

men	styrer	det	 fremadrettet	ud	fra	de	 forrige	års	begivenheder.	Det	 interessante	her	er	dog	

hvordan	EBU	mener	at	ESC	skal	være	upolitisk,	samtidigt	med	at	de	politiske	statements	i	ESC	

aldrig	har	ført	til	regelændringer.	EBU	har	således	kun	blandet	sig	direkte,	hvis	der	har	været	

tale	 om	direkte	 politiske	 statements,	men	 lader	 samtidigt	 deltagerne	bruge	ESC-platformen	

som	de	vil.	

Det	kan	således	konkluderes,	som	svar	på	delspørgsmål	2	“Hvordan	har	EBU	forsøgt	at	styre	

eventuelle	mulighedsrum,	via	deres	regelsæt?”	at	EBU	ved	at	bygge	deres	regelsæt	op	som	en	

kombination	af	 flere	 typer	 teknologier,	kan	styre	mulighedsrummet	når	dette	giver	mening,	

ligesom	sagen	med	Georgiens	“we	don’t	wanna	put	in”,	eller	Armeniens	flag	på	scenen.		
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Kapitel	4:	Diskussion	
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11.	Diskussion	
I	dette	afsnit	vil	jeg	diskutere,	ud	fra	de	forrige	tre	analysers	resultater,	hvorvidt	man	kan	tale	

om	ESC	som	en	politisk	eller	upolitisk	begivenhed.	Denne	diskussion	har	således	ikke	til	formål	

direkte	 at	 svare	 på	 denne	 afhandlings	 problemformulering,	 men	 derimod	 at	 nuancere	

analysernes	 resultater,	 for	 på	 denne	 måde	 at	 kunne	 svare	 mere	 reflekteret	 på	

problemformuleringen.		

	

Som	det	nævnes	i	den	første	analyse,	i	afsnit	8.	Det	Affektive	Eurovision,	så	har	ESC	fra	starten	

været	 grundlagt	 som	 en	 upolitisk	 begivenhed,	men	 hvor	 de	 politiske	 intentioner	 har	 været	

klare.	Det	er	således	også	en	af	pointerne	i	hvorfor	man	kan	se	ESC	som	affektiv	begivenhed.	

Derfor	 har	 ECS,	 som	 jeg	 påviser	 i	 afsnit	 9.	 Et	 normkritisk	 Eurovision,	 også	 skabt	 et	

mulighedsrum	for	affektive,	politiske,	og	normkritiske	begivenheder.	EBU	forsøger	dog	løbende	

at	 styre	dette	mulighedsrum	via	 sit	 regelsæt,	men	 sætter	også	 selv	grænsen	 for	hvornår	en	

begivenhed	 bliver	 for	 politisk.	 På	 baggrund	 af	 dette	 kan	 man	 derfor	 diskutere	 om	 ESC	

nogensinde	 har	 været	 en	 upolitisk	 begivenhed,	 da	 det	 politiske	 aspekt	 har	 været	

gennemsyrende	fra	starten	af	ESC	i	alt	fra	introduktionen	af	konceptet	ESC,	til	performances,	til	

styringen	af	disse	via	EBU’s	regelsæt.	Det	politiske	aspekt	af	ESC	er	dog	blevet	tydeligere	med	

tiden.	 Hvor	 det	 i	 starten	 handlede	 om	 den	 religiøse	 politik,	 hvor	 lande	 blev	 straffet	 på	

pointsiden	hvis	de	var	for	vulgære,	er	det	op	mod,	og	igennem,	det	21.	århundrede	blevet	en	

platform	man	 kan	 bruge	 til	 at	 kritisere	 den	 religiøse	 politik,	 der	 har	 influeret	 eksempelvis	

LGBT-rettigheder	i	Europa.	Samtidigt	kan	man	dog	diskutere	hvor	politisk	en	begivenhed	ESC	

får	lov	til	at	være,	eller	hvor	politisk	det	at	gøre	ESC	er.	Hvor	EBU	tillader	mere	og	mere	politik	

i	ESC,	tillader	de	den	også	kun	i	et	relativt	diskret	omfang,	hvor	det	er	tilladt	at	kysse	på	scenen	

og	performe	politiske	statements	i	form	af	kærlighedssange	om	homoseksuelle,	er	det	endnu	

ikke	tilladt	at	komme	med	direkte	politiske	kommentarer	til	sine	nabolande,	såsom	Georgiens	

sang	 “We	 don’t	 wanna	 put	 in”,	 der	 kunne	 høres	 som	 “We	 don’t	 want	 Putin”,	 som	 blev	

diskvalificeret	fra	deltagelse	grundet	sangens	navn.		

EBU	har	således	sat	sit	regelsæt	op	som	en	helt	særlig	styringsteknologi,	hvor	det	er	op	til	EBU	

selv	at	vurdere	hvornår	noget	er	politisk.	På	 trods	af	man	kunne	diskutere	om	eksempelvis	

vinderen	fra	2016,	Jamala,	der	sang	om	Sovjetunionens	deportation	af	op	mod	200.000	Krim-

tatare	i	1940'erne,	ikke	var	en	stærk	politisk	reference	til	Ruslands	annektering	af	Krim	i	2014,	
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blev	denne	sang	alligevel	godkendt	til	ESC.	Begrundelsen	for	dette	kunne	være	at	sangen	tager	

sit	udgangspunkt	i	en	historisk	begivenhed,	hvortil	der	kan	drages	paralleller	til	den	nuværende	

politiske	situation	selvsamme	sted,	hvorimod	Georgiens	sang	tager	udgangspunkt	i	en	direkte	

politisk	situation	fra	nutiden.		

Det	 er	 således	 hele	 tiden	 op	 til	 diskussion	 hvor	 grænsen	 går,	 for	 at	 gøre	 ESC	 politisk,	

gennemgående	er	det	dog	at	det	er	EBU	der	trækker	grænsen,	og	har	givet	sig	bemyndigelse	til	

dette	ved	konsekvent	at	omtale	ESC	som	en	upolitisk	begivenhed	i	sit	regelsæt	herfor,	med	en	

tydelig	bevidsthed	om	at	det	på	alle	måde	netop	er	politisk.		

Man	kan	dermed	diskuterer	et	upolitisk	politisk	paradoks,	hvor	EBU	først	definere	noget	som	

politisk	hvis	det	har	til	formål	at	skabe	nutidige	modstandere,	hvilket	også	stemmer	overens	

med	min	definition	heraf	fra	indledningen	til	denne	afhandling.	Andre	performances,	selv	de	

meget	direkte	politiske	som	Montenegros	“Euro	Neuro”,	bliver	således	tilladt	fordi	de	ikke	har	

til	 formål	 at	 skabe	 direkte	 politiske	 modstandere,	 men	 derimod	 blot	 til	 formål	 at	 være	

normkritiske	og	affektive	imod	et	bestemt	emne.		

Denne	 grænse	 for	 hvornår	 noget	 er	 for	 politisk	 til	 ESC,	 kan	 dermed	 også	 siges	 at	 være	

kontingent,	hvilket	eksempelvis	sås	da	den	Armenske	sangerinde	Iveta	Mukuchyan	blev	truet	

med	 diskvalificering	 fra	 ESC,	 fordi	 hun	 under	 semifinalen	 viftede	med	 et	 flag	 for	 regionen	

Nagorno	Karabakh,	og	dermed	bragte	en	debat	mellem	Aserbajdsjan	og	Armenien,	om	hvem	

dette	 område	 tilhører,	med	 ind	 på	 en	 international	 scene.	 Dette	 kunne	 anses	 som	 et	 ligeså	

direkte	 politisk	 statement	 som	 “We	 don’t	 wanna	 put	 in”,	 men	 	 førte	 alligevel	 ikke	 til	 en	

diskvalificering,	men	derimod	en	regelændring	der	forbød	nationale	flag	på	scenen	under	ESC.		

Man	kunne	derfor	også	diskutere	hvorvidt	det	i	virkeligheden	er	de	internationale	interesser,	

der	spiller	ind	på	hvornår	EBU	definerer	en	begivenhed	som	politisk,	da	det	kunne	se	ud	til	at	

jo	mere	magtfuldt	et	land	er	i	international	politik,	jo	mere	vil	man	neddæmpe	de	kritiske	ryster	

heraf.	Her	kan	man	således	også	diskutere	det	etiske	og	moralske	aspekt	af	det	mulighedsrum	

ESC	er,	og	hvorvidt	EBU	gør	sig	til	smagsdommere	heraf.		
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12.	Konklusion	
Jeg	har	løbende,	i	denne	afhandling,	holdt	analysen	op	mod	problemformuleringen:	Hvordan	

er	 ESC	 blevet	 et	 mulighedsrum	 for	 normkritiske	 performances?	 og	 hvordan	 er	 et	

eventuelt	mulighedsrum	forsøgt	styret	af	EBU?	

Til	 at	besvare	denne	problemformulering	er	 jeg	 startet	med	at	undersøge	hvordan	ESC	kan	

forstås	 som	 en	 affektiv	 begivenhed,	 der	 i	 kraft	 af	 at	 være	 en	 affektiv	 begivenhed	 åbner	 et	

mulighedsrum	op	for	normkritiske	performances.	Det	blev	således	påvist	i	den	første	analyse	

at	 ESC	 kan	 forstås	 som	 affektiv	 begivenhed,	 der	 dermed	 også	 lægger	 op	 til	 affektive	 eller	

normkritiske	performances.	Det	 at	ESC	 lægger	op	 til	normkritiske	optrædener,	betyder	dog	

ikke	at	dette	mulighedsrum	opstår	i	ESC.	Med	andre	ord	opstår	mulighedsrummet	ikke,	hvis	

der	 ikke	er	nogle	der	 tillader	at	det	opstår.	Dette	 leder	derfor	videre	 til	 resultaterne	af	den	

anden	analyse,	i	afsnit	9.	Et	normkritisk	Eurovision.	Som	det	bliver	konkluderet	i	afslutningen	

af	dette	kapitel,	er	det	at	gøre	ESC	således	opstået	som	et	pres	af	hvad	både	EBU	har	forsøgt	at	

styre	det	 til,	 samt	hvad	 juryerne,	 og	 senere	 seerne,	 har	 afgivet	point	 efter.	De	normkritiske	

optrædener	er	således	ikke	opstået	på	én	gang,	men	opstået	gradvist	som	en	måde	at	overgå	

hinanden	 på	 indenfor	 EBU’s	 regler	 for	 ESC,	 samt	 som	 en	 måde	 at	 skabe	 opmærksomhed	

omkring	sin	performance,	og	dermed	forhåbentligt	vinde	konkurrencen.			

Jeg	kan	således	konkludere	at	ESC	blev	et	mulighedsrum	for	normkritiske	optrædener,	som	et	

resultat	af	at	det	både	var	en	konkurrence	hvor	performere	konsekvent	ville	overgå	hinanden,	

samt	fordi	det	blev	en	større	og	mere	international	platform	end	man	oprindeligt	havde	turdet	

håbe	på.		Jeg	kan	derfor	også	konkludere	at	normkritikken	er	blevet	en	institutionaliseret	norm	

i	 ESC,	 og	 at	 et	 mulighedsrum	 for	 normkritiske	 optrædener	 derfor	 også	 er	 blevet	 et	

mulighedsrum	for	at	kritiserer	de	interne	normer	i	ESC,	som	det	sås	med	Portugals	sejr	i	2017,	

hvor	 kunstneren	 kritiserede	 normerne	 i	 ESC	 for	 ikke	 at	 have	 fokus	 på	 sangene,	men	på	 de	

normoverskridende	performances.		

Disse	normer	kan	konkluderes	at	være	opstået	med	en	passiv	accept	fra	EBU,	der	løbende	har	

styret	ESC	med	udbygningen	af	sit	regelsæt.	EBU	har	således	opdateret	sit	regelsæt	løbende	ud	

fra	skelsættende	begivenheder	i	ESC,	som	man	har	villet	forhindre	gentagelse	af.	Dog	har	EBU	

løbende	taget	stilling	til	hvor	grænsen	skulle	gå,	samtidigt	med	at	de	har	omtalt	konkurrencen	

som	noget	de	står	uden	for,	og	som	afholdes	af	værtslandet.	Det	kan	derfor	konkluderes	at	EBU	

har	 forsøgt	 at	 styre	 normerne	 i	 ESC,	 ved	 at	 opbygge	 regelsættet	 herfor	 som	 en	 særlig	
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styringsteknologi	der	hovedsageligt	 lægger	op	til	at	være	en	selvstyringsteknologi,	men	som	

kan	tages	i	brug	som	en	magtteknologi,	i	de	tilfælde	EBU	har	fundet	det	relevant.	Jeg	kan	dermed	

afsluttende	konkludere	at	EBU	har	forsøgt	at	holde	sin	rolle	i	styringen	af	dette	mulighedsrum	

neutral,	 og	 derfor	 har	 udbygget	 sit	 regelsæt	 løbende	 som	 en	 blanding	 af	 flere	

styringsteknologier,	som	de	dermed	kan	bruge	til	at	styre	mulighedsrummet	fremadrettet,	med	

forrige	års	begivenheder	in	mente.		
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