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Útdráttur 

 

Eftir útskúfun og ofsóknir hefur dragdrottningum verið kippt inn í meginstraum 

vestrænnar dægurmenningar. Körlum sem klæða sig í kvenmannsföt og ýkja kvenlega 

eiginleika sína er hampað og fulltrúar dragsamfélagsins hafa öðlast heimsfrægð fyrir iðju 

sína. Reynsluheimur dragdrottninga er þungamiðja þessarar ritgerðar, þar sem reynt er 

að varpa ljósi á samspil margvíslegra þátta í eðli og iðju dragdrottninganna; þætti sem 

lúta jafnt að sjálfsmynd þeirra, kynvitund, kyngervi og kynjuðu valdi. Ólíkir kraftar takast 

á í tilvist dragdrottninga sem vekja upp áleitnar spurningar um stöðu þeirra, jafnt innan 

hins víðara samfélags, hinsegin samfélagsins og ekki síst reynsluheims karla. Leitað er 

svara við spurningum um hvort, og þá hvaða, breytingar eiga sér stað á samfélagsstöðu 

karlmanna þegar þeir bregða sér í kvenlíki. Hvaða augum líta dragdrottningar sig? Hvers 

vegna sækja samkynhneigðir menn í dragformið og hvað fá þeir út úr því? Þessum 

spurningum og fleirum er svarað, auk þess sem þróun dragformsins í aldanna rás er rakin, 

skilgreiningar á undirstöðuhugtökum dragsamfélagsins reifaðar og margvíslegar 

fræðikenningar heimfærðar á dragdrottningar og reynsluheim þeirra. Við greininguna er 

sótt í fjölbreyttan fræðabrunn; allt frá mannfræði og kynjafræði til sagnfræði og 

húmorsfræði. Að endingu eru helstu álitamál skrifanna dregin saman, sem leiða 

lesandann að mótsagnakenndri niðurstöðu um stöðu og völd dragdrottninga. 
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Abstract 

 

After rejection and persecution, drag queens have been hauled into mainstream Western 

popular culture. Men who dress in women's clothing and exaggerate their feminine 

qualities are now revered and representatives of the drag community have gained 

worldwide fame for their work. Drag queens' collective experience is the focus of this 

dissertation, which seeks to shed light on the interplay of various factors in the drag 

queens' nature and occupation; factors that relate equally to their identity, gender 

identity, gender and gendered power. Different forces compete in the existence of drag 

queens, which raises pressing questions about their social status; within wider society, 

queer society and not least, in the world of men. Answers are sought to the questions 

whether change, and then which change, occur in the social status of men when they act 

in the guise of a woman. How do drag queens view themselves? Why do homosexuals 

seek drag and how do they benefit from it? These questions and more are answered, as 

well as describing the development of drag over the centuries, discussing the definitions 

of central concepts of the drag community and various theories are applied to drag 

queens and their collective experience. The analysis draws on diverse sources; from 

anthropology and gender studies to history and humor. Finally, the main issues of the 

thesis are summarized, which lead the reader to a paradoxical conclusion about the status 

and power of drag queens. 
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Inngangur 

Dragdrottningar eru á allra vörum. Þessum jaðarsetta hópi fólks hefur verið kippt inn í 

meginstraum dægurmenningar á undanförnum árum þannig að eftir hefur verið tekið. 

Fulltrúar hins svokallaða dragsamfélags, sem að jafnaði tilheyra hinum undirokuðu og 

kúguðu, hafa öðlast heimsfrægð og koma almenningi fyrir sjónir í dag á forsíðum 

glanstímarita, á vinsælum streymisveitum og á sviði troðfullra íþróttaleikvanga.  

Þrátt fyrir þessa kúvendingu hefur iðja dragdrottninga lítið breyst. Hún er áfram, að 

megninu til, í höndum karlmanna íklæddum kvenmannshönskum. Dragdrottningar 

tilheyra ennþá menningarkima sem telst frábrugðinn hinu viðtekna, hinsegin, og daglegt 

líf iðkendanna fer áfram fram á jöðrum samfélagsins. Það er ekki síst fyrir þessar sakir; 

samspils margvíslegra þátta sem snerta á sjálfsmynd dragdrottninga, kynvitund (e. gender 

identity) þeirra, kyngervi og kynjuðu valdi, sem gera dragdrottningar að heillandi 

umfjöllunarefni ritgerðar sem þessar. Ólíkir kraftar takast á í tilvist dragdrottninga, sem 

vekja upp áleitnar spurningar um stöðu þeirra, jafnt innan samfélagsins í heild, hinsegin 

samfélagsins og ekki síst reynsluheims karla. Því þegar öllu er á botninn hvolft þá eru 

langflestar dragdrottningar einmitt það - karlar - sem svo vill til að klæðast kjól þá 

stundina. Hvaða þýðingu hefur það fyrir stöðu karlmanna, sem að jafnaði njóta 

forréttinda sökum kyngervis síns, þegar þeir bregða sér í líki þess sem gera það ekki: 

Kvenna? Bera þeir karllægt vald sitt með sér yfir í drag?  

Þó ekki verði komist hjá því að drepa lítillega á öðrum birtingarmyndum listformsins 

verður á komandi blaðsíðum lögð megináhersla á karlmenn sem bregða sér í 

kvenmannslíki, hinar eiginlegu dragdrottningar. Ekki aðeins er takmörkunin til þess fallin 

að skerpa á rannsóknarnálgun ritgerðarinnar heldur er óhætt að fullyrða að hún sé 

jafnframt í samræmi við fyrirferð og sýnileika dragdrottninga. Að öðrum meðlimum 

dragsamfélagsins ólöstuðum hafa dragdrottningar borið hróður menningarkimans hæst 

og víðast, ekki síst á allra síðustu áratugum með tilkomu geysivinsælla sjónvarpsþátta. 

Þættirnir eru taldir hafa átt veigamikinn þátt í yfirstandandi vitundarvakningu um eðli og 

iðju dragdrottning, og verða þeir því fléttaðir inn í ritgerðina eftir því sem samhengið 

leyfir. 
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1  Hvað er drag? 

Drag og iðkendur þess, sama hvaða kyni eða kynþætti þeir tilheyra, eru meðal þeirra 

fjölmörgu ólíku hópa sem mynda hið svokallaða hinsegin samfélag. Mál- og 

kynjamannfræðingurinn Rusty Barrett (2017) segir að rannsóknir á hinsegin samfélaginu 

hafi lengi haft þá tilhneigingu að fella alla meðlimi þess undir sama hatt, stimpla þá 

einfaldlega sem hluta hins hýra menningarkima (e. gay subculture). Með frekari 

athugunum hafi hins vegar sífellt skýrari og margþættari mynd verið dregin upp af 

hinsegin samfélaginu, þannig að í stað þess að líta á meðlimi þess sem einsleitt samansafn 

einstaklinga sé rannsóknaráherslan nú lögð á hina fjölbreyttu hópa fólks sem mynda 

menningarkimann.  

 Eftir því sem rannsóknum og þekkingu á hinsegin samfélaginu fleytti fram varð 

fræðimönnum ljóst að frekari skilgreiningar og aðgreiningar var þörf á mismunandi 

öngum samfélagsins. Bandaríski félagsfræðingurinn Laud Humphreys lagði í þessu 

samhengi til hugtakið satellite culture, sem hér verður þýtt sem millistigsmenning, um 

það sem hann taldi meðal stærri stólpa hinsegin samfélagsins. Barrett (2017) lýsir 

millistigsmenningu Humphreys þannig að um sé að ræða menningarkima sem sé þó svo 

margbreytilegur innbyrðis að hann megi, eða jafnvel þarfnist, frekari sundurliðunar. 

Þannig megi sjá hinsegin samfélagið fyrir sér sem nokkurs konar ættartré, þar sem 

trjábolurinn ber uppi breiðar greinar sem sjálfar bera grennri kvisti.  

 Drag og iðkendur þess má flokka til slíkrar millistigsmenningar. Um er að ræða 

hluta stærra regnhlífarhugtaks - hinsegin - sem jafnframt má aðgreina í fjöldan allann af 

frábrugðnum menningarkimum - sem þó falla undir drag (Doonan, 2019). Má þar til að 

mynda nefna róttækt drag (e. radical drag), þar sem markmið iðkenda er að gagnrýna 

ríkjandi menningu, stjórnmál eða ögra hinu viðtekna; skoplegt drag (e. comedy drag), þar 

sem stuðst er við ýktan eða óhefðbundinn fatnað við flutning á gamansömu efni, og 

glæsidrag (e. glamour drag) þar sem áherslan er lögð á fágun, fegurð og yfirstéttalegt 

yfirbragð - svo fátt eitt sé nefnt (Barrett, 2017; Tornado, 2021). 

Þrátt fyrir þessa innbyrðis fjölbreytni má ætla að þegar almenningur heyri minnst á 

millistigsmenninguna drag komi staðalímynd dragdrottninga fyrst upp í huga fólks. Það 

sjái fyrir sér karlmann sem hefur brugðið sér í kvenmannslíki; klæddan í litríkan kvenlegan 

klæðnaði með áberandi förðun í stíl, skartandi stórri hárkollu en nauðrökuðum líkama, 
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dansandi uppi á sviði og nýtur þess að vera miðpunktur athyglinnar (Greaf, 2016). Þó svo 

að vel sé hægt að fyrirgefa þessa staðalímynd, enda á hún sér sterka skírskotun í heimi 

dragdrottninga, dregur hún ekki upp fullkomlega raunsanna mynd af því fjölbreytta og 

flókna fyrirbrigði sem dragdrottningar eru. Sem fyrr segir er mikil gróska í þessum 

menningarkima sem gerir það hægara sagt en gert að skilgreina jafn fjölbreyttan hóp fólks 

með stöku hugtaki. Hefðbundnar og margnotaðar skilgreiningar á orðinu „drag“ bera slíkri 

ofureinföldun merki.  

Ekki þarf að leita lengra en í íslensku veforðabókina Snöru til að finna dæmi þess, en 

þar er drag (einnig ritað dragg) skilgreint á eftirfarandi hátt: „Það að karl klæðist, máli sig, 

búi hár sitt og komi fram á kvennavísu, sér og öðrum til skemmtunar (stundum sérstakt 

skemmtiatriði)“ (Snara, 2021). Baráttufélag hinsegin fólks á Íslandi, Samtökin 78, settu 

saman svokallaða „hinsegin orðabók” með það fyrir augum að gera hinum ýmsu 

hugtökum úr heimi hinsegin fólks greinargóð skil á einum stað. Hugtakið drag skipar því 

sinn sess í orðabókinni, þar sem hugtakið er skilgreint sem: „Einstaklingur, oftast karlkyns, 

sem stígur á stokk í ýktu kvengervi, yfirleitt á leiksýningu eða gjörningi. Stundum ruglað 

saman við trans eða klæðskipti” (Áttavitinn, 2017).   

Þrátt fyrir blæbrigðamun liggur sameiginlegur þráður í gegnum báðar þessar 

skilgreiningar. Samkvæmt þeim báðum eru dragdrottningar karlmenn sem stíga á stokk í 

kvenlíki til þess að skemmta sér og öðrum. Hinsegin orðabókin ber þó með sér að 

mögulega sé um viðameira og flóknara hugtak að ræða, sem erfitt gæti reynst að 

skilgreina í fáum orðum. Hvers vegna ruglar fólk saman iðju dragdrottninga við trans og 

klæðskipti? Hvað á þetta sameiginlegt og hvar liggur munurinn á þessu þrennu? Eins og 

betur verður vikið að síðar má finna töluverða skörun milli hugtakanna þriggja - en 

jafnframt enn mikilvægari aðgreiningu. 

1.1 Samkynhneigð og drag 

Engin einhlýt, viðtekin skýring er á því hvers vegna mikill meirihluti dragdrottninga 

skuli vera samkynhneigðir karlmenn. Drag hefur lengi verið iðkað af gagnkynhneigðum 

körlum, eins og sögulega yfirferðin ber með sér, og fátt því til fyrirstöðu að þeir geri það 

enn enda hefur drag ekkert með kynvitund eða meðfætt kyngervi einstaklinga að gera 

(Hinsegin frá Ö til A, 2021). Gagnkynhneigðir eru þó í miklum minnihluta meðal 

dragkvenna í dag, sem flestar lifa lífi sínu sem samkynhneigðir karlmenn þegar úr dragi er 
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komið (Schacht & Underwood, 2004).  

 Í þessu samhengi er vert að líta til vettvangsathugunar Steven J. Hopkins (2004) á 

dragdrottningum í bandaríska smábænum Roanoke í Virginíuríki. Þar kannaði hann 

upplifun og reynsluheim dragdrottninga, með sérstakri áherslu á að varpa ljósi á hvað 

varð til þess að þær gerðust dragdrottningar. Allar drottningarnar í athugun Hopkins 

(2004) áttu það ekki aðeins sameiginlegt að vera samkynhneigðir karlmenn heldur höfðu 

þær allar verið litnar hornauga í sínu daglega lífi. Þær höfðu verið jaðarsettar og smánaðar 

vegna kynhneigðar sinnar, taldar afbrigðilegar og að þær ættu við geðræn vandamál að 

stríða.  

 Viðtöl Hopkins (2004) við dragdrottningarnar leiddu hann að þeirri niðurstöðu að 

ein helsta ástæða þess að karlar brugðu sér í drag væri til að yfirstíga þetta mótlæti. 

Kvenmannslíkið valdefldi þá á margvíslegan hátt. Með því að gerast dragdrottningar töldu 

karlarnir sig njóta ákveðinnar virðingar, ekki aðeins innan síns eigin menningarkima 

heldur jafnframt frammi fyrir áhorfendum sínum sem upphöfðu þá með fagnaðarlátum 

sínum. Því væri þó ekki að neita að dragi fylgdu fórnir; dragdrottningarnar lýstu því 

hvernig fjölskyldur og vinir þeirra höfðu afneitað þeim, auk þess að hafa orðið fyrir ofbeldi 

og áreitni. Valdeflingin í gervinu hafi hins vegar fengið karlana til þess telja reynslu sína af 

iðjunni jákvæða, ekki síst fyrir þær sakir að í dragi þótti þeim eins og þeir ættu loksins 

samastað eftir áralanga jaðarsetningu. Með því að klæðast upp í kvenlíki bjuggu þeir sér 

til annan persónuleika (e. alter-ego), þar sem dragið verkaði sem eins konar hindrun á 

milli hins raunverulega sjálfs og heimsins. Með því að nota dragpersónu sína sem millilið 

á milli þeirra sjálfra og þeirra sem þeir áttu í samskiptum við tókst körlunum að fjarlægjast 

vandamál fortíðar; verða félagslyndari, öruggari og hættu að fela sig í skugganum eins og 

þeir gerðu þegar draginu sleppti (Hopkins, 2004).  

Ekki er óvarlegt að ætla að í ljósi þess að meginþorri dragdrottninga eru 

samkynhneigðir karlar, sem enn sæta mismunun og fordómum um allan heim (Schacht & 

Underwood, 2004), séu fleiri í þeirra röðum sem leiti lausnar undan daglegu oki sínu í 

faðmi drags. Með því að styðjast við annan persónuleika, til að brynja sig gegn mótlætinu 

og að taka völdin aftur í eigin hendur, séu dragdrottningar í raun holdgervingar hinnar 

svokölluðu lausnarkenningar (e. relief theory). Sálfræðingurinn Sigmund Freud lagði 

fyrstur manna til lausnarkenninguna, sem dregur nafn sitt af þeirri sannfæringu Freuds 

að öllum húmor, létti eða gleði fylgi ákveðin lausn (Carrell, 2008). Dragdrottningar 



11 

Hopkins (2004) lýstu því margar hvernig þær hafði dreymt um að verða skemmtikraftar 

og að í gervinu hefðu þær uppfyllt draum sinn. Drag hafði gert þeim kleift að gera gys að 

tilteknum atburðum og upplifunum sem höfðu reynst þeim sem samkynhneigðum 

mönnum erfiðar. Freud sagði algengt að einstaklingar bæli niður þær tilfinningar sem 

tilteknir örðugleikar hafi kveikt innra með þeim (Carrell, 2008). Að slá slíkum atburðum, 

sem hafa sett mark á líf fólks og valdið þessari bælingu, upp í grín sagði Freud vera ákveðið 

úrræði til að takast á við þessar bældu og erfiðu tilfinningar - sem í tilfelli fyrrnefndra 

dragdrottninga orsökuðust af þeirri útskúfun, mismunun og ofbeldi sem þær upplifðu 

sökum kynhneigðar sinnar.  

Að öllu þessu sögðu má sjá að dragdrottningar falla langflestar undir hið feminíska 

hugtak Kimberlé Chrenshaw, samtvinnun mismunabreyta (e. intersectionality), í ljósi þess 

að dragdrottningar eru sem fyrr segir nær alfarið samkynhneigðir karlar. Þannig tilheyra 

þeir að minnsta kosti tveimur kúguðum jaðarhópum í samfélaginu; samkynhneigðum og 

þeim sem bregða sér í drag (Yuval-Davis, 2006). Fjölmargar víðþekktar dragdrottningar 

tilheyra jafnframt fleiri jaðarhópum. Ekki þarf að leita lengra en til sjálfrar „móður 

dragsins“, þáttastjórnandans RuPaul Andre Charles, sem ekki aðeins er samkynhneigður 

og þekkt dragdrottning heldur jafnframt dökkur á hörund. 

1.2 Trans og klæðskipti 

Af ofangreindu er ljóst að þegar henda á reiður á dragdrottningum þarf að horfa til 

fjölmargra þátta, ekki síst til að aðgreina iðju þeirra frá öðrum kimum hinsegin 

samfélagsins. Höfundur mun því styðjast við skilgreiningu bandaríska félagsfræðingsins 

Stevens P. Schacht (2000) á komandi blaðsíðum, sem fullyrða má að dragi upp nokkuð 

heillega mynd af dragi og þeim karlmönnum sem það iðka. Að mati Schacht eiga 

dragdrottningar það sammerkt að vera einstaklingar sem hvorki hafa áhuga né vilja til að 

láta fjarlægja meðfæddan getnaðarlim sinn, eins og sé raunin með transkonur. 

Dragdrottningar stígi á stokk í kvenlíki fyrir framan áhorfendur, sem sé kunnugt um að 

skemmtikraftarnir skilgreini sjálfa sig sem karlmenn - burtséð frá því hversu sannfærandi 

kvenlegt gervi þeirra kann að vera (Schacht, 2000, bls. 159).  

 Skilgreining drags hjá Samtökum ‘78, sem minnst er á hér að ofan, tiltekur að dragi 

sé oft ruglað saman við klæðskipti og trans. Samtökin leggja til sína skilgreiningu á 

klæðskiptum, sem er svohljóðandi: „Að klæðast fötum sem brjóta í bága við hefðbundna 
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kyntjáningu einstaklingsins (t.d. karlmaður í kjól) af einhverri ástæðu, svo sem til slökunar, 

skemmtunar og kynörvunar. Fer stundum saman við að vera trans“ (Áttavitinn, 2017). Af 

þessari skilgreiningu að dæma er meginmunurinn á dragdrottningum og klæðskiptingum, 

þ.e. þeirra sem stunda klæðskipti, það rými (e. sphere) sem hóparnir athafna sig í. 

Klæðskiptingar klæði sig þannig upp í föt af gagnstæðu kyni innan veggja heimilis síns, 

stundum jafnvel í kynferðislegum tilgang þó það sé ekki algilt. Ánægja klæðskiptinga eigi 

sér þannig stað í persónulegu rými þeirra sem klæðskiptin stunda. Skilgreiningin á 

klæðskiptum gengur þannig að ákveðnu leyti í berhögg við einn af hornsteinum dragsins, 

þann að iðkendur drags komi fram og veiti sér og öðrum ánægju á opinberum vettvangi 

(Schacht, 2000). Þrátt fyrir líkindin má því segja að grundvallarmunurinn á 

dragdrottningum og klæðskiptingum sé rýmið sem þau iðka iðju sína: dragdrottningar í 

opinbera rýminu, klæðskiptingar í því persónulega. 

Að sama skapi hefur dragdrottningum einnig oft verið ruglað saman við þau sem 

skilgreina sig sem trans, eins og drepið var á hér að ofan. Sé gripið til skilgreiningar 

fyrrnefnds Áttavita eru þau sem teljast til transfólks: „Einstaklingar með kynvitund á skjön 

við það kyn sem þeir fengu úthlutað við fæðingu. Sumt trans fólk fer í kynleiðréttingarferli 

til að samræma þeirra líkama og félagslegt líf við sína kynvitund“ (Áttavitinn, 2017). Eins 

og síðari hluti skilgreiningarinnar ber með sér þá er það ekki ófrávíkjanleg forsenda að 

einstaklingurinn hafi farið í kynleiðréttingu til að teljast trans. Skilgreiningin lúti heldur að 

sjálfri kynvitund fólks frekar heldur en líffræðilegum kyneinkennum þess (Hinsegin frá Ö 

til A, 2021). Transfólk hefur löngum verið jaðarsett sökum kynvitundar sinnar, ekki aðeins 

úti í hinu víðara samfélagi heldur jafnframt í heimi dragsins. Þannig eru mýmörg dæmi 

þess að transfólki hafi verið meinuð þátttaka í dragviðburðum þar sem það var talið hafa 

ósanngjarna yfirburði, í iðju sem hvílir á getu þátttakenda til að umbreyta kyngervi sínu á 

sannfærandi máta (Schacht, 2000). Að mati mannfræðinganna Moncrieff og Lienard 

(2017) hefur obbinn af gagnrýninni í garð trans iðkenda drags hverfst um þá staðreynd að 

transkonur, þ.e. einstaklingar sem fæðast með kynfæri og önnur kyneinkenni karls, 

upplifa sig sem konur. Þessi upplifun transkvenna þykir höggva nærri þeirri grunnstoð 

drags að iðkendur klæði sig upp og reyni eftir fremsta megni að umbreyta sér frá sínu 

líffræðilega kyni, í tilfelli dragdrottninga þyki transkonur þannig standa skör framar en 

karlar. Það teljist þannig sérstaklega aðfinnsluvert ef transkonur hafa þegar hafið 

kynleiðréttingarferli sitt, til að mynda með hormónatöku, og ekki síður ef þær hafa 
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undirgengist læknisfræðilegar aðgerðir á líkamanum til draga fram kvenleika sinn. 

Fyrrnefndir Moncrieff og Lienard (2017) telja gagnrýni sem þessa í eðli sínu vera karllæga 

og litist af karlrembu. Karlmenn, jafnvel þeir sem klæða sig upp í kvenlíki, séu með 

gagnrýni sinni að reyna að þrýsta transkonum úr samfélagi dragdrottninga á þeim 

forsendum að þær séu of „kvenlegar“ - og með því beri dragdrottningar fyrir sig 

meðfædd- og karllæg forréttindi sín.  

1.3 Útskúfun fyrir allra augum 

Ekki þarf að leita langt til að finna áberandi dæmi um þennan núning. Fyrstu þáttaraðir 

raunveruleikaþáttarins RuPaul’s Drag Race sættu til að mynda harðri gagnrýni fyrir 

framkomu og afstöðu aðstandenda þáttarins til þátttöku transkvenna (Brown, 2018). Á 

árdögum þáttanna var transkonum einfaldlega meinuð þátttaka, við litla hrifningu 

fjölmargra aðdáenda. Eftir hávær mótmæli steig stjórnandi þáttanna, RuPaul Charles, 

fram og baðst opinberlega afsökunar. Inntur eftir útskýringum á því hvað hafi ráðið 

þessari útilokun og hvort til stæði að leyfa trans konum að keppa í RuPaul's Drag Race 

svaraði stjórnandinn:  

 

 Það er hætt við því að drag muni glata innbyggðri áhættu sinni og hæðni 
þegar það eru ekki karlmenn sem bregða sér í kvenlíki. Drag er nefnilega í 
eðli sínu ákveðin samfélagsleg yfirlýsing, stórt „farðu í rassgat“ (e. F-You) 
við ríkjandi karllæga menningu. Það er því ákveðið „pönk-rokk“ þegar 
karlmenn stunda þetta, því að drag er höfnun á karlmennsku. (Brown, bls. 
63, 2018)1  

 

Útskýring RuPaul fór öfugt ofan í gagnrýnendur. Fyrir vikið sendi hann frá sér stutta 

yfirlýsingu á Twitter, sem varð ekki til þess að sljákka reiði gagnrýnenda: „Þú getur tekið 

frammistöðubætandi efni og samt verið íþróttamaður. Hins vegar geturðu ekki innbyrt 

efnin og keppt í framhaldinu á Ólympíuleikunum“2 skrifaði RuPaul við litla hrifningu, jafnt 

aðdáenda sem fyrri keppenda - sem að endingu höfðu betur (Neveling, 2020). 

 Frá því að óánægjualdan reis sem hæst hafa átta trans konur fengið að taka þátt í 

RuPaul’s Drag Race. Stjórnandinn hefur sjálfur mildast í afstöðu sinni og sagt samspil 

 
1 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
2 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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drags og trans vera áhugavert viðfangs- og úrlausnarefni. Erfitt sé að meta hvort, og þá 

hvar, línan skuli dregin í keppni sem hverfist um umbreytingu karla í konur. Til að mynda 

réttlætti RuPaul þátttöku dragdrottningarinnar Peppermint, sem var fyrsta transkonan 

sem var opinberlega trans fyrir þátttökuna, á þeim forsendum að hún væri ekki búin að 

undirgangast læknisfræðilega kynleiðréttingaraðgerð eða byrjuð í hormónameðferð. Ekki 

er þó óalgengt að dragdrottningar hafi farið í margvíslegar aðgerðir á líkama sínum, t.a.m. 

hafa þær fyllt kinnar og varir sínar með sílikoni. Það hefur þó ekki verið litið hornauga þar 

sem það hefur ekki talist varanleg eða stórvægileg breyting á karllægu kyngervi þeirra 

(Brown, 2018).  

Eftir að hafa dregið upp mynd af aðalpersónum þessara skrifa, hvað dragkonur eru og 

hvað þær eru ekki, vaknar augljós spurning. Hvenær litu þær fyrst dagsins ljós? Spruttu 

dragdrottningar fullmótaðar fram í nýlegum bandarískum raunveruleika þáttum eða eiga 

þær sér lengri sögu? Hvenær steig fyrsti kjólklæddi karlinn á svið? 
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2 Saga drags 

Ætli fræðimaður sér að kortleggja öll dæmi þess þegar karlmenn hafa brugðið sér í líki 

kvenna á hann nær óvinnandi verk fyrir höndum. Mannkynssagan býr yfir ofgnótt slíkra 

dæma úr öllum heimshornum; allt frá forsögulegum trúarathöfnum í Mið-Ameríku og 

fyrir botni Miðjarðarhafs til hetjusagna í Austurlöndum fjær (Oliveira o.fl., 2018, bls. 4). 

Stutt lokaritgerð sem þessi býður því ekki upp á annað en að stiklað verði á stórum um 

árþúsundin. Þar að auki getur það reynst erfitt að tiltaka nákvæmlega hvenær 

dragdrottningar, sem samkvæmt fyrrnefndum skilgreiningum brugðu sér í kvenlíki fyrir 

skemmtun annarra, litu fyrst dagsins ljós. Það sem flækir ekki síður málin er óvissan um 

hvort sagnaritarinn eða þau sem varðveitt hafa frásagnir af dragdrottningum fortíðar í 

munnlegri geymd hafi gert það öðrum til skemmtunar.  

 Hafi það t.a.m. verið raunin í tilfelli forngríska sögumannsins Hómers má með 

einföldum hætti færa rök fyrir því að raunir Akkílesar í Ilíonskviðu megi flokka sem drag, 

eins og Simon Doonan gerir í Drag: The Complete Story (2019). Þar kemur söguhetjan sér 

undan þátttöku í Trójustríðinu, þrátt fyrir ítrekaðar umleitanir Ódysseifs konungs, með 

því að bregða sér í kvenmannsföt. Þessu sögulega minni bregður margoft fyrir í öðrum 

frásögnum, ekki síst af ungum prinsum sem hafa falið sig í gervi kvenmanns og þannig 

tekist að flýja reiði blóðþyrstra ættmenna sinna sem ásælst hafa krúnu þeirra og völd. 

Þrátt fyrir fjölda sambærilegra dæma af körlum í kvenfötum í mannkynssögunni má ætla 

að þekktasta tilfelli drags, í það minnsta í seinni tíð, hafi verið þegar kona í 

karlmannsfötum átti í hlut. Frásögnin af Mulan, sem villti á sér heimildir sem karlkyns 

hermaður til að verjast óvinveittum innrásarher, öðlaðist heimsfrægð í samnefndri 

teiknimynd Disney frá árinu 1998, eftir að hafa varðveist í kínverskum sagnaritum í 

rúmlega 1500 ár (Doonan, 2019).  

Eftir því sem rituðum heimildum fjölgar má finna sífellt fleiri frásagnir af körlum í 

dragi. Vert er að staldra aðeins við birtingarmynd drags á miðöldum, ekki síst fyrir þær 

sakir að þar var það iðkað á skipulagðan máta og með skemmtun almennings í huga - sem 

segja má að falli vel að skilningi okkar og fyrrnefndum skilgreiningum á dragi. Þar var hin 

karllæga kaþólska kirkja að verki, sem fór með siðferðilegt ægivald í Evrópu (Baker, 1994). 

Á miðöldum var það alvanalegt að ungir drengir væru þjálfaðir til að fara með 

kvenhlutverk í helgileikjum kaþólsku kirkjunnar, því konur voru útskúfaðar frá öllu 
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formlegu starfi hennar. Að sama skapi eru til dæmi þess að drengjunum hafi einnig verið 

falið að bregða sér í hlutverk ókyngreindra engla (Doonan, 2019; Oliveira o.fl., 2018). 

Þegar komið er fram á 15. öld þykir ekkert tiltökumál að karlmenn stigi á fjalir breskra 

leikhúsa og hermi eftir konum og atferli þeirra. Þannig eru til ritaðar heimildir af karlkyns 

leikurum sem brugðu sér í líki þungaðra kvenna og léku meðgöngu þeirra og fæðingu með 

tilheyrandi tilþrifum og óhljóðum, sem Roger Baker (1994) segir til marks um það hvernig 

dragdrottningar hafa í áranna rás verið nýttar til að takast á við það sem karlmönnum 

hefur þótt dulúðlegt eða ógnandi í fari kvenna (Baker, 1994).   

2.1 Hugtakið „drag“ fæðist á fjölunum 

Um svipað leyti úthýsti hin kristilega kirkja klæðskiptum, og því sem flokka má sem drag, 

úr starfsemi sinni. Iðjan leitaði fyrir vikið skjóls í leikhúsunum, þar sem þar var það áfram 

í verkahring karla að leika konur enda ekki talið sæmandi að leyfa konum að stíga á stokk. 

Á fjölunum blómstraði dragið og mörg af þekktari verkum leikhússögunnar litu dagsins 

ljós, nægir þar að nefna leikrit Williams Shakespeare þar sem öll hlutverkin voru ætíð 

leikin af karlmönnum (Oliveira o.fl., 2018). Ríkulegar heimildir eru til um þann klæðaburð 

sem körlunum var gert að smokra sér í til að fullkomna sjónhverfinguna; svo sem 

korselett, grindarkjóla, krínólínur og önnur íburðarmikil klæði. Þrátt fyrir að fötin hafi haft 

mikil sjónræn áhrif á áhorfendur takmörkuðu þau verulega hreyfigetu leikaranna.  

Doonan (2019) segir ýmsa telja að það hafi ekki síst verið fyrir tilstuðlan þessa klunnalega 

klæðnaðar sem hugtakið og hugmyndin um „drag“ hafi ratað inn í vitund enskumælandi 

fólks. Kvenlíkið hafi verið karlleikurunum fjötur um fót, þeir hafi nánast þurft að „draga“ 

bosmamikil fötin eftir fjölunum sem gat verið leiðigjarnt til lengdar - en á ensku getur 

„drag“ bæði staðið fyrir það „að draga“ og „leiðindi.“ Þessi óþægindi drags hafi síðan verið 

undirstrikuð enn frekar þegar karlleikarinn spratt úr kvenklæðunum og „stökk um sviðið“ 

á nærfötunum einum klæða (bls. 116). 

Hvorki uppgangur mótmælendatrúar í Evrópu, Napóleon-styrjaldirnar né hið meinta 

afturhald í breska heimsveldinu á Viktoríutímanum gat gengið af dragi dauðu. Þvert á móti 

héldu karlar áfram að stíga á stokk í kvenlíki og undir lok 19. aldar mátti sjá veggspjöld þar 

sem þeir auglýstu sig í hlutverki dragdrottningar (Baker, 1994). Á slíkum sýningum var ekki 

óalgengt að drottningin lyfti upp kjólunum sínum til að afhjúpa blúndubuxurnar sem hún 

klæddist innanklæða, við mikla hrifningu áhorfenda. Sambærileg þróun og hér hefur verið 
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lýst hafði jafnframt átt sér í Kína frá því á átjándu öld, þegar konum var úthýst úr 

kínverskum leikhúsum (Doonan, 2019), auk þess sem hópar dragdrottninga höfðu 

jafnframt gert sig gildandi í Bandaríkjunum undir lok 19. aldar (Joseph, 2015).  

Eftir því sem árin liðu náði drag smám saman fótfestu utan veggja leikhússins. Á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldarinnar mátti t.a.m. sækja sýningar dragdrottninga á 

skemmtistöðum hinna ýmsu stórborga vestanhafs. Margir þessara skemmtistaða voru 

jafnvel stofnaðir af sjálftitluðum „klæðskiptingum“ sem sögðust hafa það að markmiði að 

höfða til gagnkynhneigðra karlmanna og draga þá á tálar (Doonan, 2019). Á þessum tíma 

fór einnig að móta formlega fyrir þeirri aðgreiningu sem þekkist í dragi í dag, en til 

einföldunar má segja að gagnkynhneigðar dragdrottningar hafi þarna farið að leggja 

áherslu á skoplegt drag (e. comedy drag) á meðan samkynhneigðar dragdrottningar 

heldur lagt stund á glæsidragi (e. glamour drag) (Doonan, 2019). Í heimsstyrjöldunum 

báðum, þegar konum var meinað að stíga á svið í herstöðvum Bandaríkjamanna, voru það 

karlmenn sem héldu uppi skemmtunum hersins á vígstöðvunum. Karlkyns skemmtikraftar 

áttu það til að bregða sér í kvengervi á slíkum skemmtunum sem naut mikilla vinsælda 

meðal áhorfenda og urðu slíkar uppákomur mikilvægur partur af skemmtanalífinu innan 

hersins (Langley, 2006; Schacht & Underwood, 2004).   

 Áður en tuttugasta öldin rann sitt skeið höfðu áhorfendur beggja vegna Atlantsála 

barið hinar fjölmörgu og fjölbreyttu dragdrottningar augum. Þeim brá ekki aðeins fyrir í 

gamanefni á borð við kvikmyndirnar Some Like it Hot (Wilder, 1959) og Mrs. Doubtfire 

(Columbus, 1993) eða í meðförum bresku súrrealistasveitarinnar Monty Python í 

kvikmyndinni Life of Brian (Jones, 1979), heldur skutu dragdrottningar áhorfendum 

jafnframt skelk í bringu, eins og Buffalo Bill í Silence of the Lambs (Thompson, 2007, bls. 

49). Íslendingar fengu jafnframt sinn skerf af dragdrottningum undir lok aldarinnar. Nægir 

þar að nefna þegar Laddi brá sér reglulega í gervi hinnar geðþekku Elsu Lund (Þórhallur 

Sigurðsson, 1995) eða þegar liðsmenn Spaugstofunnar fóru með ótal kvenhlutverk í 

áralangri sögu þáttanna (Örn Árnason, 2004). 
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2.2 Drag í mótvindi 

Af þessari stuttu yfirferð að dæma mætti ætla að saga drags hafi verið dans á rósum. Það 

er þó fjarri sanni, nærtækara væri að halda því fram að saga þess væri þyrnum stráð. 

Dragdrottningar, rétt eins og aðrir meðlimir hinsegin samfélagsins, hafa mátt sæta 

ofsóknum og útskúfun vegna tilvistar sinnar og iðju - það var jafnvel litið á þær sem 

„svívirðilegan hóp úrhraka sem réttast væri að þagga niður eða jafnvel eyða,“3 eins og 

mannfræðingurinn Esther Newton komst að orði (1972, bls. 3). Til eru mýmargar heimildir 

um lögsóknir gegn dragdrottingum í áranna rás (Edsall, 2003) og að þær hafi mátt þola 

líkamlega áverka af hendi samferðafólks síns (Channing, 2015). 

Að síðari heimsstyrjöldinni lokinni voru t.a.m. fyrrnefndar dragskemmtanir á vegum 

Bandaríkjahers bannaðar og draghóparnir leystir upp. Iðjan þótti úrkynjuð og var í 

auknum mæli lögð að jöfnu við samkynhneigð, sem átti ekki upp á pallborðið hjá 

þáverandi hermálayfirvöldum (Langley, 2006; Schacht & Underwood, 2004). Bann hersins 

átti sér ekki stað í tómarúmi. Á eftirstríðsárunum hófu jafnframt löggjafarsamkundur 

margra ríkja í Bandaríkjunum að banna drag með lögum, jafnvel í stórborgum sem taldar 

eru framsæknar á borð við Los Angeles, New York og San Francisco. Lögbann dugði þó 

ekki til að kveða drag í kútinn, skemmtanir dragdrottninga héldu áfram fyrir luktum dyrum 

og gerði lögreglan margoft áhlaup á skemmtistaði sem stóðu fyrir dragsýningum. Var það 

til þess að dragdrottningar sem áfram hættu á að stíga á svið brugðu margar á það ráð að 

klæðast karlmannsfötum undir sýningarfötunum, ef ske kynni að þær þyrftu að hafa 

snögg fataskipti (Langley, 2006).  

Ekki gefst rými til að gera þjáningasögu dragsamfélagsins fyllilega skil en ekki verður 

þó komist hjá því í þessari stuttu yfirferð að drepa á hinum svokölluðu Stonewall-

mótmælum, sem talin eru meðal nafntoguðustu atburða í réttindabaráttu hinsegin fólks. 

Við samnefndan skemmtistað í New York-borg sumarið 1969 mótmæltu meðlimir 

hinsegin samfélagsins linnulausri áreitni lögreglunnar í þeirra garð, sem svo svaraði af 

hörku. Dragdrottningar voru fyrirferðamiklar í átökunum og hafa sjónarvottar t.a.m. sagt 

að það hafi verið samkynhneigðir menn í dragi sem leiddu fyrstu atlöguna gegn ofríki 

lögreglunnar (Bridges, 2010). Mótmælin undu upp á sig og sameinuðu að endingu 

hinsegin samfélag borgarinnar. Sýnileiki þess jókst og stuðningur almennings sömuleiðis, 

 
3 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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sem opnaði á samfélagslega umræðu um hinseginleikann, kyngervi einstaklinga og 

sjálfsmynd hinsegin fólks (Barrett, 2017; Hinsegin frá Ö til A, 2021).  

Fyrir atburði sumarsins 1969 leiddi fyrsta vettvangsathugunin á dragdrottningum 

fyrrnefnda Newton (1979) að þeirri niðurstöðu að dragdrottningar mætti flokka í þrjá 

hópa: Þær sem lögðu stund á söng og glæsidrag, dansdrag og skoplegt drag. 

Blæbrigðamunurinn á milli hópanna hafi hins vegar ekki komið í veg fyrir að 

dragdrottningarnar hafi verið litnar hornauga, jafnt af ríkjandi menningu 

gagnkynhneigðra sem og af öðrum meðlimum hinsegin samfélagsins (Schacht, 2000). 

Glæsidragdrottningar voru þó taldar skör hærra en hinar því þær voru álitnar fagmenn á 

sínu sviði. Var það ekki síst fyrir þær sakir að atriði þeirra fólu oft í sér söng á sviði (e. live 

performance) þar sem dragdrottningin gerði rödd sína eins kvenlega og henni var unnt, 

sem getur reynst mörgum karlmönnum erfitt. Þeir karlar sem fóru í kvenlíki og hreyfðu 

varirnar í samræmi við undirspilaða tónlist (e. lip-synch) voru oftar en ekki ungir og fátækir 

samkynhneigðir karlmenn. Fyrir vikið voru þeir taldir óæðri vegna reynsluleysis síns og 

fyrir að megna ekki að syngja „live“ - sem kristallaðist í því að þeir hafi verið uppnefndir 

„götuhommar“ (e. street fairies) (Newton, 1979). 

Eftir Stonewall-mótmælin tók drag hins vegar á sig pólitískari myndir og hratt af sér 

því sem kallað er róttækt drag. Róttækar dragdrottningar beindu ekki aðeins spjótum 

sínum að samfélagslegu óréttlæti, eins og því sem hafði orðið kveikjan að atburðunum 

við Stonewall, heldur reyndu jafnframt að ögra hefðbundnum, félagslega mótuðum 

hugmyndum fólks um birtingarmyndir kyns og máðu þannig út staðalímyndir kyngerva 

(Jacob & Cerny, 2004). Betur verður vikið að róttækum dragdrottningum síðar í þessum 

skrifum. 

2.3 Drag í dag 

Undanfarnir áratugir hafa einkennst af sköpun, frumleika og tilraunum meðal 

dragdrottninga. Fyrir vikið hafa mörk fyrrnefndra flokka dragdrottninga færst til, 

afmyndast og breyst sem leitt hefur af sér ótal nýja undirflokka drags (Middlemost, 2020) 

sem ekki gefst rými til að gera öllum skil. Samhliða þessari grósku hefur vegur 

dragdrottninga aukist mjög. Þær þurfa ekki lengur að fela sig fyrir laganna vörðum í 

bakherbergjum skemmtistaða heldur birtast almenningi á Vesturlöndum á forsíðum 

glanstímarita og í kvikmyndum, selja bækur í bílförmum og flytja atriði sín fyrir fullum 
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íþróttaleikvöngum. Þessi þróun verður að mati sviðslistafræðingsins Joe Parslow (2020) 

ekki aðeins rakin til árangursins af fyrrnefndri réttindabaráttu hinsegin fólks, sem aukið 

hefur skilning og umburðarlyndi í þess garð, heldur jafnframt aukins sýnileika 

dragsamfélagsins - ekki síst fyrir tilstuðlan bandarísku raunveruleikaþáttanna RuPaul’s 

Drag Race. 

 Allt frá því að fyrsta þáttaröðin var frumsýnd árið 2009 hafa vinsældir þáttanna 

aukist statt og stöðugt, þáttaraðirnar eru nú á annan tug talsins og hafa þættirnir verið 

endurgerðir fyrir fjölbreyttan hóp sjónvarpsáhorfenda um allan heim. Þátttakendurnir 

hafa öðlast heimsfrægð fyrir framgöngu sína í þáttunum, enda er markmið RuPaul’s Drag 

Race að reyna á margvíslega hæfileika þeirra til hins ítrasta; hvort sem það er fatahönnun, 

leiklist, dansgeta eða förðun, þangað til að aðeins ein dragdrottning stendur uppi sem 

sigurvegari (Schewe, 2009). Í ljósi vinsældanna skyldi engan undra að áhrifa þáttanna hafi 

einnig orðið vart hér á landi. Þættirnir hafa þannig verið taldir meðal meginástæðna þess 

sem kallað hefur verið „endurreisn“ íslensku dragsenunnar, eða eins og blaðamaðurinn 

David Chapman (2017) orðar það: „Að halda því fram að þetta [RuPaul’s Drag Race] sé 

eina ástæða endurvakningarinnar (e. resurgence) myndi þó gera lítið úr vinnu og 

hæfileikum þeirra sem lögðu grunninn að íslenskri útfærslu þessa menningarkima og 

skauta yfir heillandi sögu hans“4. 

 Dragdrottningar, jafnt hér á landi sem annars staðar, hafa þurft að aðlagast þeim 

breytta veruleika sem yfirstandandi kórónuveirufaraldur hefur haft í för með sér. 

Sviðslistamenn hafa ekki getað stundað iðju sína sökum sóttvarnaaðgerða og hafa því 

margir hverjir leitað skjóls og tekna á internetinu. Dragdrottningar hafa gert slíkt hið sama 

og reynt að skemmta áhorfendum sínum í gegnum streymisútsendingar, en fyrir vikið 

glatað því sem Musto (2020) kallar hin persónulegu tengsl (e. personal touch) sem séu 

eitt veigamesta aðdráttaraflið í sýningum dragdrottninga. „Þegar dragdrottningar kölluðu 

„Látið heyra í ykkur!“ (e. make some noise) var eina svarið hljóðið í lyklaborðum fólks að 

skrifa athugasemd“5 (Musto, 2020).  

 Þrátt fyrir tekjumissi í faraldrinum og hin ópersónulegu tengsl hefur internetið 

einnig reynst dragdrottningum mikil búbót og stökkpallur til frekari frægðar. Á netinu hafa 

 
4 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
5 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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dragdrottningar geta komist í samband við hver aðra, átt í samskiptum við aðdáendur 

sína um allan heim og nálgast síaukið framboð af dragtengri afþreyingu og varningi. 

Sýnileiki, vinsældir og auðvelt aðgengi að dragi í dag (Parslow, 2020) gefur vonir um að 

dragheimurinn muni standa af sér kórónuveirustorminn. Eða eins og dragdrottningin 

Latrice Royale orðaði það í RuPaul’s Drag Race: „Það er allt í lagi að hrasa. Stattu upp, líttu 

vel út (e. look sickening) og sýndu þeim hver ræður!“6 (Royale, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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3 Fræðileg nálgun 

3.1 Kyngervi og félagsleg mótun. 

Kyngervi er af mörgum feminískum fræðimönnum talið afsprengi félagslegrar lærðar 

hegðunar, sem er ekki síst til þess fallin að greina kynin (e. sex) í sundur (Butler, 1990, bls. 

7). Kyngervi geti þannig verið mótað af menningu hvers samfélags eða túlkun einstaklings 

á þessari menningarlegu mótun kynja. Kyngervið sé því mikilvægur þáttur þegar kemur 

að sjálfsmynd fólks, þar sem það setur því ákveðin mörk um hvað teljist leyfilegt þegar 

kemur að útliti og hegðun (Jacob & Cerny, 2004). Hið ríkjandi kynjakerfi hafi verið 

innprentað í einstaklinga síðan úr barnæsku og í öllum menningarsamfélögum sé 

kynjatvíhyggja í forgrunni. Kynin séu aðeins tvö og allir flokkist undir annað hvort þeirra, 

fólk séu ýmist karlar eða konur (Schacht, 2004). Kynin tvö eru talin búa yfir mismunandi 

eiginleikum, sem hvíla á stöðluðum hugmyndum um kynin og hvaða kynjahlutverkum (e. 

sex role) þau gegni í samfélaginu (Whitley, 2001). Hugtökin karl og kona hafi því 

takmarkaða merkingu nema þau séu borin saman og þar megi ekki aðeins einblína á 

kynjahlutverkin sjálf heldur þurfi einnig að líta á kynin í víðara samhengi, jafnt félagslegu 

sem og menningarlegu, svo sem hvaða hegðun og útlit samræmist hvaða kyngervi 

(Schacht, 2000). Barrett (2017) segir þannig að kyngervi einstaklinga sé oftast sett fram í 

samhengi við ýmsa kynbundna félagslega þætti með tilteknum ófrávíkjanlegum 

eiginleikum, afstöðu eða hegðun - það sé samsetning á ýmsum eiginleikum og 

samfélagslegum viðhorfum sem skapi kyngervi einstaklinga. Til þess að fá fullan skilning 

á því hvað er að vera karl eða kona í tilteknu samfélagi þurfi því jafnframt að spegla kynin 

í því sem samfélagið telur þau ekki vera - átta sig á því hvað teljist „ókarlmannlegt“ og 

„ókvenlegt.“ Aðeins innan þessa félagslega strúktúrs, sama hvort hann sé ímyndaður eða 

áþreifanlegur, megi raunverulega átta sig á kyngervi einstaklinga (Schacht, 2000).  

Samkvæmt mannfræðingnum Sherry B. Ortner hafa kvenmenn verið lægra settir í 

flestum, ef ekki öllum þekktum samfélögum í mannkynssögunni. Í grein sinni, Is female to 

male as nature is to culture? (1972), reynir Ortner að draga saman fyrirliggjandi kenningar 

og rannsóknir á þessu sviði með það fyrir augum að varpa ljósi á hvað kunni að hafa 

orsakað þessa þróun og afsprengi hennar - lítillækkun kvenna hvar sem drepið er niður 

fæti. Ortner (1972) telur að hið táknræna (e. symbolic) sé framleitt og viðhaldið með 

ferlum sem fyrirfinnist í öllum menningarheimum, sem samræmist fyrrnefndum 
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hugmyndum um hið félagslega mótaða kyngervi (Jacob & Cerny, 2004). Samfélögin séu 

mismunandi og ferlin því sömuleiðis og af þeim sökum telur Ortner að svarið um hvað 

kunni að skýra fullyrðinguna um lítilækkun kvenna sé að finna í náttúrunni (e. nature). 

Manninum hafi tekist beygja og brjóta niður náttúruna eftir sinni hentisemi og stýrir henni 

á þann máta sem hentar honum og hans hagsmunum. Með því hefur maðurinn fært sig 

fyrir ofan náttúrulega tilvist sína og náð valdi á náttúrunni (Ortner, 1972, bls. 12). Meðan 

karlmönnum hefur verið eignuð menningin hafi konur oftar en ekki verið taldar nær 

andstæðu hennar, náttúrunni. Í samfélagi mannanna hafi menningin yfirhöndina yfir 

náttúrunni og þar sem kvenmenn eru taldar vera partur af henni sé ljóst að kvenmenn 

séu óæðri karlmönnum. Kúgun kvenna sé með tilliti til þessarar kenningar hægt að rekja 

til þess að konur séu álitnar nær náttúru en karlar.  

Judith Butler (1990) hugleiðir í upphafi kaflans Gender: The Circular Ruins of 

Contemporary Debates, í bók sinni Gender trouble, hvort kyngervi einstaklinga sé eitthvað 

sem þeir „búi yfir“ eða hvort það sé órjúfanlegur og nauðsynlegur þáttur í því sem 

einstaklingur er talinn „vera“. Ef kyngervi sé samfélagslega mótað skiptir líffræðilegur 

munur á kynjunum litlu, þar sem líkaminn sé aðeins óvirkur móttakandi í menningarlega 

mótunarferlinu. Kyngervi einstaklinga ráðist því miklu fremur af því samfélagi sem 

einstaklingur fæðist inn í, fremur en líkamanum sem honum er úthlutað við fæðingu 

(Butler, 1990, bls. 8). Þar að auki skarist kyngervi á við atbeini (e. agency) einstaklinga sem 

mótast af kynþætti, stétt, þjóðerni, kynverund (e. sexuality) og umhverfinu sem þeir búa 

við. Þetta geri það að verkum að ómögulegt sé að aðskilja kyngervi frá pólítísku og 

menningarlegu samhengi sem umvefur einstaklinginn, sem sé undantekningarlaust 

viðhaldið og skapað af samfélaginu. Laurence Senelick (2000, bls. 4) tekur í sama streng 

og segir að kynjakerfið hvíli á félagslegum- og menningarlegum þáttum. Fyrir vikið sé það 

táknrænt verkfæri sem sé kerfisbundið notað af samfélaginu til að auðvelda öðrum 

þegnum samfélagsins að túlka kyn einstaklinga (Senelick, 2000). 

Ortner (1972) er á öndverðum meiði. Afstaða samfélagsins til líkama kvenna, og 

náttúrunnar sem þær tilheyra, sé beintengd við virkni líkama þeirra. Hann hafi lengi verið 

talin rót sársauka, háska og óþæginda, ekki síst með tilliti til barnsburðar og blæðinga sem 

séu oft og tíðum sársaukafullar og hafi áhrif á andlega líðan þeirra. Þegar konur fari á 

blæðingar hafi þær þannig í aldanna rás verið útskúfaðar úr samfélaginu með takmörkuðu 
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aðgengi að athöfnum daglegs lífs og meðfylgjandi félagslegri einangrun. Ortner (1972) 

vísar í þessu samhengi til Simone de Beauvoir sem taldi konur vera (samkvæmt umorðun 

Ortner): „frekar hrepptar í ánauð heldur en karlmenn, þar sem þær bersýnilegra búa yfir 

dýrslegra eðli“ (bls. 13).7 Með þeirri staðhæfingu á hún við að konur séu ávallt bundnar 

af líkamlegri virkni sinni hvort sem það sé tíðahringurinn eða þungun. Með tilliti til þessa 

vill Ortner (1972) meina að náttúra kvenna birtist ekki síst í því að þær séu líkamlega 

veikari heldur en karlar, sem hafi auðveldað þeim að beygja þær undir vald sitt.  

Í ljósi þessa vekja dragdrottningar upp áleitnar spurningar, þar sem um er að ræða 

karla sem bregða sér í gervi hinna „líkamlega veiku“ kvenna. Ef kyngervi er félagslegur 

tilbúningur, er þá hægt að halda því fram að samkynhneigðir karlar í dragi geti „orðið 

konur“ og við það eitt orðið enn undirokaðri í samfélaginu? Vegur líffræðilegt kyn þeirra 

upp á móti? Í þessu samhengi er rétt að líta til nýlegra rannsókna mál- og 

kynjamannfræðingsins Rusty Barrett (2017) þar sem hann gefur kyngervi og kynverund 

jafnt vægi á vogarskálunum. Barrett rannsakaði hvernig samkynhneigðir karlmenn innan 

mismunandi jaðarhópa taka þátt í táknrænu kerfi kyngervis og kynverundar. Með því að 

kanna afstöðu, sjálfsmynd og upplifun karla innan hinna ýmsu kima hinsegin samfélagsins 

komst Barrett að þeirri niðurstöðu að ómögulegt væri að skilgreina og flokka einstaklinga 

með því horfa einungis til kyngervis eða kynverundar þeirra (2017). Það þurfi að horfa til 

beggja þátta, sem ætla má að sé sérstaklega mikilvægt þegar samspil þessara þátta í tilfelli 

dragdrottninga er annars vegar.  

3.2 Kyngervi drags 

Hugmyndir um kyngervi eru ekki einsleitar innan hinsegin samfélagsins, sem gerir það að 

verkum að túlkun á eiginleikum karla og kvenna eru ekki endilega áþekkar milli 

mismunandi kima þessa. Þó svo að dragdrottningar komi opinberlega fram í kvenlíki líti 

þær að jafnaði á sig sem samkynhneigða karlmenn þó svo að þær séu í dragi (Schacht & 

Underwood, 2004) og að hið karllega kyngervi þeirra sé veigamikill þáttur í sjálfsmynd 

þeirra, en skilin á milli þessara tveggja kyngerva þeirra eru þó ekki ávallt auðskilin. Í 

sumum kimum hinsegin samfélagsins er hið karllega tengt við félagslyndi og áhyggjuleysi 

þegar kemur að líkama sínum, á meðan aðrir hópar telja það vera óvingjarnlegt og 

 
7 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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einkennast af áhyggjum af líkamlegu útliti sínu (Barrett, 2017). Caitlin Greaf (2016) segir í 

grein sinni Drag Queens and Gender Identity að dragdrottningar hagnýti einkenni bæði 

frá gagnkynhneigðum sem og hinsegin samfélaginu þegar þær útbúa persónu sína, 

sjálfsmynd og sviðsframkomu. Það sé til þess fallið að afhjúpa hið hefðbundna, félagslega 

mótaða kyngervi. Sviðsframkoma þeirra í dragi hafi þannig tvo eiginleika: Annars vegar að 

afklæða ríkjandi hugmyndir um kyngervi karla, sem eru byggðar á gagnkynhneigðum 

normum, og hins vegar að renna stoðum undir ríkjandi hugmyndir um kyngervi kvenna, 

sem jafnframt eru byggðar á gagnkynhneigðum normum (Greaf, 2016). Það geri 

dragdrottningar ósjálfrátt þegar þær leita í smiðju staðalímynda um kvenlega framkomu, 

til að mynda með förðun sinni, hárgreiðslu, fatnaði og líkamstjáningu. Dragiðkun þeirra 

sveigi hefðbundnar hugmyndir um karla með því að viðhalda og réttlæta félagslegar 

staðalímynd um konur. Slík kvenleg kyntjáning getur þannig samræmst hugmyndum 

gagnkynhneigðra um „norm“ kyngerva og tjáningu þeirra.  

Aftur á móti er þetta vandrataður stígur að feta fyrir dragdrottningar, því öfgafull 

tjáning á kynverund eða kyngervi einstaklinga getur farið yfir mörk gagnkynhneigðra 

„norma“ og verið fordæmd fyrir vikið; stimpluð sem „ýkt kyngervi“ (e. hypergender), 

„ýktur kvenleiki“ (e. hyperfeminin) eða „ýkt karlmennska“ (e. hypermasculine) (Carretta, 

Szymanski & DeVore, 2019). Dragdrottningar falla margar undir ýktan kvenleika þegar 

þær fara yfir hinn ósýnilega „norm“-þröskuld þegar kemur að því að túlka hið kvenlega; 

eins og með ýktri förðun, ýktum hárgreiðslum, ýktum klæðnaði eða ýktum umbreytingum 

á líkamanum. Það geri þær t.a.m. með því að bólstra sig með sérhönnuðum púðum til að 

búa til rass, mjaðmir og gervibrjóst - svo þær fái hinn eftirsótta stundaglasvöxt kvenna 

(Barrett, 2017). Þar að auki er ofuráhersla dragdrottninga á sannfærandi, líkamlegt útlit 

talin hafa átt sinn þátt í óheilbrigðri menningu meðal þeirra sem stunda glæsidrag, þar 

sem ýkt kvengervi ræður för. Glæsidragdrottningar eyði miklum tíma og fyrirhöfn við að 

ná sannfærandi (e. passing) útliti gagnkynhneigðra kvenna, jafnvel fegrunaraðgerðum 

eða öðrum læknisfræðilegum leiðum (eins og nefnt var ofar). Þó svo að þær breyti útliti 

sínu varanlega til að verða kvenlegri segja Caretta og félagar (2019) allan gang á því hvort 

það hafi áhrif á upplifun dragdrottninga af kyngervi sínu í dragi.  

 Samkvæmt kenningum Judith Butler (1990) um kyngervi ættu ýkt karakterseinkenni 

eða útlitsbreytingar sem þessar að ráða þar minnstu um. Kyngervi séu grundvölluð á 
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fastmótaðri kynjatvíhyggju og að kyngervi séu ákveðið hlutverk og athöfn sem allir þegnar 

samfélagsins taka þátt í. Þau sem hafi sameiginlega eða svipaða kynvitund eigi sér þannig 

að jafnaði einhvers konar sameiginlega reynslu. Þegar dragdrottningar eru í gervinu sé 

litið á kyngervi þeirra sem kvenkyns - þar af leiðandi geti dragdrottningar fengið álíka 

viðbrögð og meðferð í ríkjandi menningu ef þeim tekst að vera „sannfærandi“ í 

kvenhlutverki sínu. Þegar dragdrottningar afklæðast hins vegar verða viðbrögð og 

meðferð þeirra innan ríkjandi samfélagsins aftur sameiginleg með samkynhneigðum 

karlmönnum. Dragdrottningar búa þannig að mati Grief (2016) yfir tvíþættu kyngervi sem 

afhjúpar hvernig mörk og aðgreining kyngerva er innbyggð í samfélagið, um leið og þetta 

sýni að kynfæri einstaklinga geri þá ekki félagslega karlkyns eða kvenkyns. Með 

afskræmingu og samspili kyngervanna sýni dragdrottningar jafnframt fram á þá 

„grunnsýniþörf" (e. performative nature) sem er innbyggð í kyngervi einstaklinga að sögn 

Rupp og félaga (2010). Þrátt fyrir að þorri þeirra líti á sig sem karlmenn eiga 

dragdrottningar ekki í vandræðum með að koma fram sannfærandi á hátt í hlutverki 

kvenna. Eitt er því ljóst, þegar dragsýning er sótt þarf að skilja hefðbundnar, félagslega 

mótaðar hugmyndir um kyngervi eftir við innganginn. 

3.3 Karlmennska 

Eins og fyrr segir er hið karllega kyngervi veigamikill þáttur í sjálfsmynd flestra 

dragdrottninga (Barrett, 2017). Því er rétt að líta næst til hugmyndarinnar um 

karlmennsku, sem hefur haft mikil áhrif á hvernig litið er á karlmenn, kyngervi þeirra og 

félagslega valdastöðu (Connell & Messerschmidt, 2005). Karlmennska getur komið fram 

á ýmsan máta og er hún ekki einungis bundin við þá sem fæðast með líkamleg kyneinkenni 

karlmanna. Þannig eru það ekki einungis karlmenn í valdastöðu sem geta haldið merkjum 

karlmennsku á lofti heldur einnig þeir valdaminni; svo sem kvenmenn og valdaminni 

karlmenn (Jewkes o.fl., 2015). Hugmyndir um karlmennsku eru félagslega mótaðar og því 

ekki hægt að líta á þær í tómarúmi. Karlmennsku þarf alltaf að setja í samhengi við 

eitthvað annað, ekki síst formgerð (e. structure) samfélagsins og túlkun þess á samspili 

karlmennsku og kvenleika. Að mati Connell (2005) er karlmennskan þannig talin 

andstæða þess kvenlega í flestum menningarsamfélögum og því megi ætla að 

karlmennskuhugtakið gæti ekki þrifist án andstæðu sinnar, kvenleikans. Judith 

Halberstam (1998, bls. 1) telur að samfélög eigi auðvelt með að koma auga á karlmennsku 
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í sínu daglega lífi. Þar að auki eyði þau miklum peningum og tíma í að viðhalda hinum 

ríkjandi hugmyndum um karlmennsku, sem hún kallar hetjukarlmennsku (e. heroic 

masculinity). Sú gerð karlmennsku reiði sig á það að drottna yfir annarri „óæðri“ 

karlmennsku (e. alternative masculinity) og um leið fyrrnefndri andstöðu sinni, 

kvenleikanum (Halberstam, 1998). Með félagslega viðurkenndum yfirburðum sínum, sem 

birtist meðal annars í tjáningu og verki þeirra sem henni tilheyra, ýtir hetjukarlmennska 

undir og viðheldur hvers kyns ójafnræði milli kynjanna og þeirra sem falla undir óæðri 

karlmennsku. Í þeim hópi má jafnan finna fólk í minnihlutahópum, eins og samkynhneigða 

karlmenn og konur, þar sem hetjukarlmennskan afneitar karlmennsku þessara jaðarhópa 

(Halberstam, 1998; Jewkes et al., 2015). Connell og Messerschmidt (2005) benda á að þó 

svo að aðeins fáir karlmenn falli undir hatt hetjukarlmennsku sé hún engu að síður sú 

ímynd karlmennsku sem talið er viðmiðið. Hetjukarlmennska sé álitin virðingaverðasta 

form karlmennsku, sem gerir það að verkum að karlmenn staðsetja sjálfan sig út frá henni. 

Að mati Connell (2005) verði þetta jafnframt til þess að þorri fólks telji þetta hina einu 

sönnu karlmennsku, sú karlmennska sem átt er við þegar talað er um hinn „alvöru 

karlmann.“ Fyrir vikið séu margvísleg önnur, ókarlmannleg einkenni útilokuð; eins og 

hegðun, persónueinkenni og útlit - sem er til þess eins fallið að takmarka gífurlega hvað 

getur talist til eðlilegra einkenna karlmennsku (Jacob & Cerny, 2004). Connell (2005) segir 

að á Vesturlöndum sé almennt talið að karlmennskan hvíli ekki síst á líkamlegum 

einkennum karlmanna; svo sem líkamleg tjáning, geta líkamans og takmörk. Það geri 

þannig genafræðilegum mun og mismunandi hormónastarfsemi líffræðilegu kynjanna að 

aðalsmerki, sem svo ýtir undir hugmyndir um stöðluð kynjahlutverk á líffræðilegum 

grunni (Connell, 2005). Karlmennska er því nátengd hinu formgerða valdi (Ortner, 1972) 

sem fyrirskipar að konur séu lægra settar en karlar vegna líkamlegra eiginleika þeirra. 

 Karlmenn sem sýna kvenlega eiginleika í félagslegum samskiptum eiga þannig á 

hættu að vera smánaðir og leitast því flestir karlmenn við að halda sig innan hefðbundinna 

hugmynda um karlmennsku. Margir samkynhneigðir karlmenn hafa í þessu samhengi lýst 

því hvernig þeir börðust gegn og gerðu lítið úr kvenlegum persónueinkennum sínum, 

sérstaklega á unglingsárunum, af ótta við útskúfun og ofbeldi (Jacob & Cerny, 2004). Þetta 

á sér sterkan samhljóm meðal dragdrottninga, sem gera sérstaklega út á kvenlega 

eiginleika sína. 
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Dragdrottningar stíga flestar sín fyrstu skref í dragheimum með aðstoð svokallaðra 

„dragmæðra“ (e. drag mother) sinna. Dragmæðurnar eru reynslumiklar dragdrottningar 

sem taka þær yngri undir sína handleiðslu og leiða þær í allan sannleikann um drag, ekki 

síst hvernig best sé að afmá líkamlega karlmennsku sína með sannfærandi hætti (Newton, 

1979). Þó svo að dragdrottningar séu af öllum stærðum og gerðum, hörundslitur þeirra 

misjafn og eðlislægur kvenleiki sömuleiðis, er ætíð gerð sú krafa að allar dragdrottningar 

kunni að fela getnaðarlim sinn. Umbreyting dragdrottninga er ekki aðeins fólgin í 

kynfærahvarfinu heldur er einnig ætlast til þess að þær klæði sig, farði sig og ýki kvenlegt 

útlit sitt (Jacob & Cerny, 2004; Newton, 1979) Sumar dragdrottningar leggja sig jafnvel í 

lima við að raka öll hár af líkamanum til að geta sýnt meira „kvenlegt“ hold í atriðum 

sínum (Newton, 1979), allt til þess að hylja hinn meðfædda karlmannlega líkama þeirra. 

Þrátt fyrir það eru þær séu valdefldar og kvenleika þeirra fagnað í eigin menningarkima 

leiða fyrrnefndar, staðlaðar hugmyndir um karlmennsku að jafnaði til útskúfunar 

dragdrottninga í samfélagi gagnkynhneigðra, auk þess sem aðrir menningarkimar 

samkynhneigðra karlmanna kunna að líta þær hornauga (Hopkins, 2004). Þessi tilhneiging 

þeirra síðastnefndu birtist víða, t.a.m. í tilhugalífi þeirra. Rannsókn á 

stefnumótaauglýsingum samkynhneigðra karlmanna sýndi þannig að orð á borð við 

„karlmannlegur“ eða „lítur út eins og hann sé gagnkynhneigður“ hafi reglulega brugðið 

fyrir þegar karlarnir voru beðnir um að lýsa sjálfum sér eða draumamakanum. Í viðtölum 

í tengslum við rannsóknina kom jafnframt skýrt fram meðal margra þátttakenda að þeir 

fyrirlitu karlmenn sem bjuggu yfir kvenlegum eiginleikum (Jacob & Cerny, 2004).  

3.4 Gagnkynhneigðarhyggja 

Það var ekki fyrr en árið 1972 sem hugtakið gagnkynhneigðarhyggja (e. homophobia) 

var formlega sett fram. Sálfræðingurinn Georg Weinberg kynnti hugtakið til sögunnar í 

bók sinni Society and healthy homosexuals, þar sem hann reifaði nýjar hugmyndir um 

útskúfun samkynhneigðra. Gagnkynhneigðarhyggja skilgreindi Weinberg sem „vandamál 

gagnkynhneigðra“ þar sem fordómar þeirra í garð samkynhneigðra væru fjandsamlegir 

(Herek, 2004). Samkvæmt Hinsegin frá Ö til A, sem áður hefur verið stuðst við í þessum 

skrifum, er gagnkynhneigðarhyggja: „Kerfi hugmynda sem meðvitað eða ómeðvitað setur 

fólk sem ekki er gagnkynhneigt skör lægra en það sem er gagnkynhneigt. 

Gagnkynhneigðarhyggja getur birst hjá einstaklingum, stofnunum og samfélögum“ 



29 

(Hinsegin frá Ö til A, 2021). Plummer (2014) sagði jafnframt að gagnkynhneigðarhyggja 

væri einfaldlega „hræðsla eða hatur á samkynhneigðum og samkynhneigð“8 (bls. 4). Sú 

skilgreining ber með sér að helsti skotspónn þeirra sem eru haldnir 

gagnkynhneigðarhyggju sé samkynhneigð, eða önnur kynhneigð sem gengur í berhögg 

við stöðluð norm samfélagsins (Plummer, 2014). Þetta samræmist þannig áralangri 

baráttu samkynhneigðra karlmanna fyrir réttindum sínum, öryggi og rými innan 

samfélagsins vegna áratuga mismununar og kerfisbundinnar útskúfunar af hálfu 

gagnkynhneigðra einstaklinga. (Connell, 2005, bls. 39). Þó mikilvægt sé að taka fram að 

skilgreiningin á gagnkynhneigðarhyggju hafi mótast í takti við tíðarandann og ríkjandi 

strauma samfélagsins er þungamiðja hennar áfram sú sama, því innbyggð áhersla hennar 

á kerfisbundna mismunun helst í hendur við ríkjandi hugmyndir um karlmennsku (e. 

hegemonic masculinity) (Moon, 1993). Framan af var ekki síst stuðst við við hugtakið 

kynjamismunun (e. sexism) í samhengi, sem til að mynda var á vörum þeirra sem tóku 

þátt í Stonewall-mótmælunum (Jacob & Cerny, 2004). Þrátt fyrir að hugtakið þyki í dag 

einskorðast við kúgun kvenna þótti mótmælendum það jafnframt spanna mismunun gegn 

samkynhneigðum, þar sem samkynhneigðir menn voru ýmist taldir kvenlegir eða ekki 

taldir nógu „karlmannslegir“ og ögruðu hinum „náttúrulegu“ kynjanormum um hina 

ríkjandi karlmennsku (Connell, 2005). 

Gagnkynhneigðarhyggja getur tekið á sig margar myndir í hversdagslífinu. Karlar eru 

þannig ennþá kallaðir „hommar“ eða annað sem vísar til samkynhneigðar undir 

neikvæðum formerkjum. Plummer (2014) vill meina að notkun þessarra viðurnefna sé 

viðurkennd strax í barnæsku, þar sem strákum er kennt að það sé tabú að vera 

„barnalegur“ eða „stelpulegur.“ Þessi tabú hverfi ekki með aldrinum heldur, þvert á móti 

leggja þau grunninn að viðurkenningu á öðrum sambærilegum orðum síðar, og tekur 

Plummer (2014) dæmi um viðurnefni á borð við smábarn, gunga (e. sissy), ræfill, aumingi 

og hommatittur. Þessi viðurnefni eigi það flest sammerkt að strákum eða karlmönnum sé 

líkt við konur og kvenlega, samkynhneigða karla. Þau séu sett fram á niðrandi máta, sem 

fyrir vikið myndi neikvæð hugrenningatengsl við viðurnefnin sjálf. Kúgun 

gagnkynhneigðra karla á samkynhneigðum kynbræðrum sínum er bein afleiðing þess að 

 
8 Þýðing: Sigrún Eir Axelsdóttir 
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þeir síðarnefndu þyki of „kvenlegir“ og þess vegna skuli þeim ekki veittur aðgangur að 

karlmannlegu valdi þeirra gagnkynhneigðu (Connell, 2005). 

3.5 Róttækt drag 

Sem fyrr segir eru dragdrottningar hins vegar ekki einsleitur hópur og fyrir vikið leggja 

þær ekki allar áherslu á að hampa kvenlegum einkennum sínum. Víkur þá sögunni aftur 

að eftirmálum Stonewall-mótmælanna, þegar drag tók á sig pólitískari og róttækari 

myndir.   

Ásetningur hinna róttæku dragdrottninga var að snúa hefðbundnu kyngervi á haus. 

Þær lögðu þannig kapp á að afhjúpa margt af því sem skilgreinir karla og konur sem kröfu 

samfélagsins um að kynin gangist möglunarlaust undir samþykkt viðmið þess. Útlit 

dragdrottninganna einkenndist því af blönduðum persónueinkennum og útliti karla og 

kvenna, ásamt því að sækja innblástur í kventísku áttunda áratugarins. Róttækar 

dragdrottningar gera ekki endilega tilraunir til þess að fela getnaðarlim sinn, margar 

þeirra leggja jafnvel áherslu á hann með fyllingu undir þröngu kjólunum. Þær förðuðu sig 

á órakað andlitið og hrófluðu ekki við öðrum líkamshárum, heldur leyfðu áhorfendum að 

njóta loðinna fótleggja sína, bringu og handarkrika á meðan þær klæddust kjólum og 

skörtuðu hárkollu (Jacob & Cerny, 2004). Með þessu útmá róttækar dragdrottningar 

aðgreininguna milli kyngervana með róttækari hætti en þær hefðbundnu, þar sem þær 

sameina og ýkja samtímis bæði kven- og karlmannsleg einkenni sín (Rupp, Taylor & 

Shapiro, 2010). Með gjörningi sínum tjá og sýna róttækar dragdrottningar svo ekki verður 

um villst að kyngervi séu ekki fastmótuð, réttara sé að líta þannig á að stöðugt flæði sé á 

milli þeirra.  

 Þrátt fyrir að róttækum dragdrottningum hafi farið fækkandi eftir því sem leið á 

tuttugustu öldina hefur samfélagi þeirra vaxið fiskur um hrygg á síðustu árum (Rupp, 

Taylor & Shapiro, 2010). Ætla má að þekktasti fulltrúi róttækra dragdrottninga í dag, hið 

minnsta á Íslandi og að líkindum í Evrópu, sé hin austurríska Conchita Wurst sem söng sig 

til sigurs í Eurovision-söngvakeppninni árið 2014. Í keppninni skartaði Conchita gylltum 

síðkjól, kvenlegri förðun og þykku skeggi. Þó svo að aðdáendur Eurovision séu ekki 

ókunnugir slíku flæði milli kyngerva var dragpersóna Conchitu og framganga hennar talin 

„sérstaklega stuðandi.“ Atlaga hennar gegn samfélagslega samþykktum birtingarmyndum 
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kyngerva hafi verið slík að sjónvarpsáhorfendum hafi reynst erfitt að fella hana í 

hefðbundið kynjamót, við litla hrifningu íhaldssamari áhorfenda (Dunin-Wąsowicz, 2014) 

3.6 Kynjað vald í dragi 

Í grein sinni, Four renditions of doing female drag, gerir Schacht (2000) grein fyrir nokkrum 

vettvangsrannsóknum sínum á dragdrottningum, sem varpa m.a. ljósi á samspil valds og 

kyngerva í dragi. Fjallar hann þar meðal annars um bandarísku samtökin Imperial 

Sovereign Court of Spokane sem stofnað var árið 1965 og eru því meðal elstu starfandi 

samtaka hinsegin fólks í heiminum. Samtökin hafa frá upphafi verið vettvangur fyrir 

skipulagða viðburði dragsamfélagsins í Bandaríkjunum og hafa samhliða því veitt 

samkynhneigðu fólki í dragi mikilvægan stuðning. 

Schacht (2000) segir samtökin hafa þróað með sér ákveðna staðla í dragi, þar sem ýkt 

kven- eða karlgervi eru í fyrirrúmi. Dragdrottningarnar og kóngarnir bera jafnframt hina 

ýmsu titla; á borð við keisaraynja, prinsessa, keisari og prins. Þó svo að samtökin séu opin 

öllum, séu það þó aðeins samkynhneigðir sem geti hlotið þann heiður innan samtakanna 

að bera þessa titla. Titilhafarnir, sérstaklega keisaraynjan, hafa einnig sérstaka valdastöðu 

innan hópsins og sjá um viðburði samtakanna. Þar eru dragdrottningar hafðar í hávegum, 

enda er almennt viðurkennt að þær töfri fram bestu sýningarnar og séu því réttmætir 

stjórnendur. Neðst í valdapýramídanum voru hins vegar konur í dragi, hvort sem þær 

brugðu sér í karl- eða kvenlíki. 

Þetta leiddi Schacht (2000) að þeirri niðurstöðu að karlmenn í samtökunum, sem 

klæddu sig upp í kvengervi, hafi áfram farið með karlmannleg völd yfir kvenkyns 

stallsystrum sínum (bls. 165). Dragdrottningarnar hafi meðvitað litið á kvengervi sín sem 

aðferð til að öðlast völd innan umgjörðar samtakanna, þær hafi litið á drag sitt sem 

verkfæri til að beita ríkjandi karlmennsku sinni á aðra lægra setta meðlimi. Schacht (2000) 

tiltekur í þessu samhengi að margar, háttsettar samkynhneigðar dragdrottningar í 

samtökunum hafi látið í ljós fjandsamleg viðhorf sín í garð „alvöru“ kvenmanna; t.a.m. 

með lítillækkandi viðurnefnum. Dragdrottningarnar hafi jafnvel gengið svo langt að 

fullyrða í vitna viðurvist að þær væru betri konur en líffræðilegu konurnar. (bls. 165).  

Fleiri fræðimenn hafa sýnt fram á svipaða tilhneigingu dragdrottninga. Þó svo að þær 

bregði sér í kvenlíki, og finnist þær jafnvel vera konur upp að vissu marki, upplifi 

dragdrottningar sig þó áfram æðri „raunverulegum" konum vegna þeirra meðfæddu 
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yfirburða sem þeim áskotnuðust sem karlmenn - og birtist ekki síst í viðhorfi þeirra til 

líkama síns. Dæmi um þess konar viðhorf má finna í ummælum dragdrottningarinnar 

Sushi, sem fræðikonurnar Rupp og Taylor (2005) ræddu við. Sushi hafði unnið um tíma 

sem vændiskona í Los Angeles og við störf sín sagðist hún hafa áttað sig á því að löngun 

hennar til að bregða sér í kvenlíki hafi eingöngu verið bundið við kvenlegan klæðaburð og 

litríka förðun. Hana hafi ekki langað til að verða kona - hvað þá að láta skera af sér 

getnaðarliminn eins og Sushi orðaði það. Rupp og Taylor (2005) drógu því þá ályktun að 

þó svo að Sushi og stallsystur hennar í dragheiminum vilji klæða sig upp og jafnvel lifa lífi 

sínu sem konur í einhvern tíma vilji þær þær þó halda í meðfædda, karlmannlega yfirburði 

sína. 

 Önnur vettvangsrannsókn fyrrnefnds Schacht (2000) sýnir einnig fram á 

sambærilegt viðhorf, í tilfelli fallegra og mjög kvenlegra dragdrottninga - svokallaðra 

sjónhverfingakvenna (e. illusionist). Þær voru í ýktu kvengervi; á háum hælum, með 

dillandi mjaðmir, fínlegar hreyfingar, mikið glitrandi skart og í níþröngum kjólum. Hægt er 

að líta á þessa einstaklinga sem transkonur fyrir skurðaðgerð þar sem þeir höfðu flestir 

tekið inn kvenhormóna eða látið framkvæma læknisfræðilegar fegrunaraðgerðir á líkama 

sínum til að fullkomna sjónhverfinguna. Umræddar sjónhverfingakonur höfðu þó að eigin 

sögn enga löngun til þess fjarlægja getnaðarlim sinn eða breyta kynskráningu sinni. Engu 

að síður lifðu margar þeirra lífi sínu sem gagnkynhneigðar konur og sóttust aðeins i 

gagnkynheigða karla. Schacht (2000) segir að fjandsamleg viðhorf þeirra í garð 

líffræðilegra kvenna hafi skinið í gegn á sýningum sjónhverfingakvennanna. Þar gerðu þær 

sér að leik sínum að lítillækka konurnar í salnum sem álitnar voru fallegar, t.a.m. með því 

að taka ekki við peningum frá þeim en fúlsa hins vegar ekki við peningum frá mökum 

þeirra eða öðrum karlmönnum - og daðra við þá í leiðinni. Skipti þá engu máli hvort 

sjónhverfingakonurnar hafi lagt áherslu á glæsidrag eða skoplegt drag - hegðun þeirra var 

ætíð lítillækkandi í garð kvenna.  

 Þrátt fyrir vinsældir dragdrottninga, jafnt í dægurmenningu og sem 

rannsóknarefni fræðimanna, þekkjast fá dæmi þess að dragdrottningar hafi sjálfar skrifað 

ritrýndar greinar um samfélag sitt. Þó svo að dragdrottningarnar kunni að vera 

viðmælendur ,og hafi þannig áhrif á rannsóknir fræðimanna, skrifa þær hins vegar sjaldan 

sögu sína sjálfar. Að mati Abu-Lughod (1991) undirstrika fræðimennirnir með þessu hið 
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innbyggða valdaójafnvægi sem þrífst milli rannsóknarinnar og þess samfélags sem 

fræðimaðurinn „á“ ekki hlut í en vill kanna. Þetta valdaójafnvægi „frysti“ muninn á milli 

„okkar“ og „hinna“, fræðimannsins og dragdrottninganna. 

Nærtækt dæmi um þetta eru fyrrnefndar Taylor og Rupp (2005), lesbískir 

kynjafræðingar sem hafa gefið út ritrýndar greinar og bók um dragdrottningar. Þó svo að 

þær séu óneitanlega hluti af „hinsegin“ samfélaginu þá tilheyra þær ekki samfélagi 

dragdrottninga, staðreynd sem dragdrottningarnar minntu þær reglulega á við rannsókn 

þeirra. Þannig áttu dragdrottningarnar það til að draga Taylor og Rupp nauðugar inn í 

sýningar sínar, þar sem þær voru hagnýttar sem einhvers konar leikmunir. Að sama skapi 

flettu dragdrottningarnar bolnum og brjóstahaldaranum af Taylor og beruðu þannig 

brjóst hennar á sviðinu, auk þess sem aðaldragdrottningin Sushi greip reglulega í brjóst 

þeirra og kynfæri í atriðum sínum. Fræðikonurnar tvær telja að með þessari niðurlægjandi 

framgöngu í þeirra garð, sem hvíldi á skiptingunni um „okkur og hin,“ hafi dragdrottningar 

verið að minna á karllægt vald sitt yfir lesbísku kynjafræðingunum (2005). 
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Samantekt 

Dragdrottningar sæta ennþá, þrátt fyrir stóraukinn sýnileika og vinsældir á undanförnum 

árum (Parslow, 2020), margvíslegri útskúfun og kúgun - jafnt vegna iðju sinnar og tilvistar. 

Ekki aðeins stangast kvenlíki þeirra á við ríkjandi hugmyndir um hvað telst karlmannlegt, 

sem gerir þær berskjaldaðar gegn mismunun og fordómum, heldur eru dragdrottningar 

nær alfarið samkynhneigðir karlmenn - sem þegar sæta mismunun og fordómum (Schacht 

& Underwood, 2004) Það er því mótsagnakennt að dragiðkun þeirra sé bæði uppspretta 

mótlætis í þeirra garð, sem og leið dragdrottninga til að takast á við þetta sama mótlæti. 

Andspænis ríkjandi viðhorfum, gagnkynhneigðarhyggju og takmarkandi karlmennsku sem 

hafa sett svip sinn á líf þeirra sem samkynhneigðra karla, upplifi dragdrottningar 

valdeflingu og samstöðu í faðmi þess sem stríðir gegn þessum sömu ríkjandi viðhorfum 

(Hopkins, 2004).  

 Þá er að sama skapi mótsagnakennt að dragdrottningar skuli að jafnaði tilheyra 

margvíslegum jaðarsettum hópum samtímis (Yuval-Davis, 2006) en að þeim takist samt 

að halda í ákveðin völd: Hin kynjuðu völd karlmannsins. Í því samhengi skiptir litlu að 

dragdrottningar búi við lítið fjárhagslegt öryggi sem enn eykur á jaðarsetningu þeirra, ekki 

síst á tímum heimsfaraldurs (Musto 2020). Dragdrottningar beita engu að síður því 

kynjaða valdi sem þær búa yfir og sýna þannig að þeim þykja meðfæddir, líkamlegir þættir 

jafnvel enn mikilvægari en veraldlegur auður (Rupp & Taylor, 2005). Raunar hefur verið 

fullyrt að karlar sem bregða sér í kvenlíki megi kalla „holdgervinga hins karlmannlega 

kvenleika“ (Schacht 2000). 

Dragdrottningar hafa jafnvel gengist við því að líta á iðju sína sem aðferð til að öðlast 

vald yfir umhverfi sínu, verkfæri til að fikra sig hærra upp valdapíramídann á kostnað 

annars samferðafólks í dragi. Þá nýta dragdrottningar jafnvel meðfætt, karlmannleg völd 

í samskiptum við þá áhorfendur sem safnast saman hverju sinni til að berja þær augum 

(Rupp & Taylor, 2005). Dragdrottningar hafa þannig ekki vílað fyrir sér að vera 

fjandsamlegar í garð líffræðilegra kvenna á opinberum vettvangi til að upphefja sjálfar sig, 

ýmist með svívirðingum eða útskúfun (Schacht, 2000). Þó vitaskuld sé ekki hægt að alhæfa 

um viðhorf allra dragdrottninga til kvenna, annarra í dragsamfélaginu eða lesbískra 

kynjafræðinga, verður ekki hjá ofangreindum mótsögnum litið. Dragdrottningar, þrátt 

fyrir jaðarsetningu sína og mótlæti, beita þeim yfirburðum sem þær hafa á hendi; sem 
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fólgnir eru í stöðu þeirra sem karlmenn sem og stöðu þeirra gagnvart áhorfendunum á 

sýningum sínum. Sýningum sem ekki aðeins sameina hinsegin samfélagið, heldur eru 

einnig vettvangur fyrir gagnkynhneigða áhorfendur til að skyggnast inn í 

mótsagnakenndan heim sem þeir fá sjaldan að upplifa af fyrstu hendi (Rupp & Taylor, 

2005).   

 Það er ekki síst í þessum mótsögnum sem ég tel svarið við 

rannsóknarspurningunni sem ég lagði upp með, um tilvist karllægs valds dragdrottninga, 

vera fólgið. Utan dragsins búa samkynhneigðir iðkendur þess við jaðarsetningu og 

valdleysi en þegar í kjólinn er komið fara þeir með tögl og hagldir. Í gervi 

dragdrottningarinnar öðlast þeir völdin sem haldið er frá þeim þegar úr kvenlíkinu er 

komið. Það gerist ekki síst fyrir tilstuðlan kyngervis þeirra og karlmennsku, sem telst þó 

of mikið á skjön við hin ríkjandi kynjakerfi til að verða þeim til framdráttar úti í hinu víðara 

samfélagi. Með dragi sínu bregði undirokaðir samkynhneigðir karlar sér úr valdleysi 

daglegs lífs yfir í valdastöðu með varalit.  
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