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Skjeggstubbene er raket vekk, 
og arbeidsklærne erstattet med 
høye hæler, løsvipper og D-cup. 

Men først og fremst handler drag-
bingo om å skape et trygt miljø  

for å være den du er.

Tekst MARIANNE SMEBY STRAND   
Foto:  MARIE VON KROGH 

TRE TIMER HAR DE BRUKT PÅ Å FÅ HÅR, sminke, og 
løspupper på plass. Da er kostymelageret allerede 
saumfart og symaskinen vært flittig i bruk. Fint lite 
er overlatt til tilfeldighetene når Mio Eyfjord (40) 
og Tino André Rusdal (27) inviterer til dragbingo 
i Stavanger sentrum. 

– The higher the hair, the higher to God, sier Mio.
Tino sveiver i gang bingokulene med et høylytt: 
– Let’s play bingo!
Bordene er bestilt på forhånd, lokalene er små 

og tette. Annenhver tirsdag kveld fylles Fargega-
tens fargerike bar med folk fra 20 til 80 år som kjø-
per bingobonger, en øl og fyller ut en og en rad på 
tradisjonelt bingovis, på en alt annet en tradisjo-
nell bingokveld.

– Blås litt på ballene mine, utfordrer Tino og får 
en av gjestene med seg i en felles blås. 

Vitsene og grovisene er ikke ment for det tandre 
øret, men gjestene i Fri bar ser ikke ut til å ha noe 
imot løssluppen prat, show, sang og en god dose 
humor. Og bingo, da. 

I ett års tid har de holdt på. Dragbingo er popu-
lært i vestlandsbyen, med ventelister for dem som 
ikke er snare nok til å melde seg på. 

– Folk elsker å komme hit, vi lager show. Men 
vi ser an publikum, understreker Mio. 

SELV OM DE FLESTE  er stamgjester, kan det hen-
de at en og annen bingoentusiast forviller seg inn 
i baren, og da skal vedkommende tåle at O står for 
«orgasme» og G for «G-punktet», «griselekker» 
eller «glidemiddel» når bingokulene kommer tril-
lende på rekke og rad. 
 Men så handler også en drag-opptreden om å ikle 
seg en rollefigur hvor satire, ironi, utfordrende sek-
suell oppførsel og frekkhet er viktige ingredien-
ser, ifølge Store medisinske leksikon. Så går du på 
dragbingo, er en halv kilo kaffe byttet ut med litt 
andre former for premier. Eller som Mio frister: 

– Her er flotte premier og alt fra underlivsny-
telse til ansiktsnytelse! 

Drag på 
bingo'n

LIV & LYST DEG OG MEG

BINGOSHOW:  - Folk elsker å komme hit, vi lager 
show, sier Mio Eyfjord. Til daglig er han frisør  
og kunst- og håndverkslærer i barneskolen, mens 
Tino er barne- og ungdomsarbeider i barnehage.
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 DRAGBINGO ER IKKE NØDVENDIGVIS  forbundet 
med det største alvor. Like fullt er det viktig med 
møteplasser, understreker Mio. 

– Vi trenger en slik møteplass for å skape et in-
kluderende fellesskap. Det er viktig i den tiden vi 
lever. Her er alle velkommen, uansett hvem du er 
og hvor du er i livet, sier han.

– Det finnes mange historier om folk som kommer 
hver for seg på bingo, men blir til en vennegruppe. 
Eller andre som nettopp har kommet ut av skapet 
og ikke kjenner noen, men etter å ha vært her, får 
de venner i miljøet. Så kommer de igjen og igjen. 
Det er det jeg elsker med dette, samholdet vi får. 

Du kan komme alene og ikke kjenne noen, så 
prøver Mio & Co. å blande folk så de begynner å 
snakke sammen, bli kjent og ha det kjekt i lag med 
andre likesinnede. 

– Å treffe folk og ha «human contact», ikke bare 
apper, mobiler og dataer som du snakker med, er 
noe helt annet. At vi har fullt hus og venteliste vi-
ser litt om at det er viktig å møtes «in real life». 

TRYGGE ROM OG MIL JØER  hvor du kan være 
sammen med dine egne, er spesielt viktig for mi-
noriteter som LHBT – lesbiske, homofile, bifile 
og transpersoner, påpeker Elisabeth Lund Enge-
bretsen. Hun er sosialantropolog med seksualitet 
og kjønnsmangfold som sitt fagfelt, og underviser 
blant annet om drag og trans ved Senter for tverr-
faglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. 

– I egne miljøer slipper du å kjenne deg på utstil-
ling eller observert av andre som synes det er spen-
nende eller eksotisk med skeive. Eller oppleve at folk 
rundt deg behandler deg som en vandrende klisjé. 

Han tror det er viktig å ha et møtested der du 
kan være deg selv – uansett hvem du er. 

– Jeg merker at jeg ikke er redd for å være meg 
selv på et slikt sted, noe jeg kanskje er i større grad 
på andre utesteder. 

Anders mener drag er med på å bryte ned ste-
reotypen på kjønn. 

 – Jeg tror drag blir misforstått av mange. Dette 
handler jo om menn som kler seg ut som damer, 
men som ikke vil være det. Jeg tror det er viktig å få 
frem forskjellen på drag og trans, understreker han.

– Jeg har utrolig stor respekt for folk som bry-
ter med kjønnsroller og normaliteten. Jeg er mann 
og føler meg som en mann, men jeg like å pynte 
meg innimellom og liker tanken om å leke litt med 
kjønnsuttrykk, sier Anders. 

Han har prøvd å pynte seg opp et par ganger, 
men har ikke helt fått dreisen på sminke og hår.  

OGSÅ MIO EYFJORD PÅPEKER  at det er mange som 
misforstår drag. 

– Tino og jeg er dragqueens, det vil si at vi un-
derholder andre mennesker mens vi er kledd i da-
meklær og kostymer. Mange spør om vi lever hele 
livet vårt i drag og med dameklær og sminke hver 
dag, men det gjør vi absolutt ikke. Når jobben er fer-
dig, tar vi av kostymet og lever vårt liv som menn. 

Sosialantropolog Elisabeth Lund Engebretsen 
understreker at drag er noe annet enn hverdags-
lig parodi. 

– Jeg tenker på for eksempel komikeren Truls 
Svendsen da han kledde seg ut som Beyoncé og 
lip-syncet på Gullfisken for noen år siden. Drag er 
også noe annet enn trans. Typiske dragqueens er 
menn som kler seg ut som kvinner for å gi en illu-
sjon av femininitet. De lever ikke som kvinner til 
daglig, sier Lund Engebretsen.

– Transkvinner, derimot, opplever sin kjønnsi-
dentitet som kvinne og lever – eller ønsker å leve 
– som kvinne i sine daglige liv. 

JOACKIM GEITHUS (21 )    har selv kledd seg opp et 
par ganger, og det skjer helst i mindre miljøer og 
med folk han kjenner. 

– Da blir det kanskje med en parykk, en kjole og 
andre kvinnelige rekvisitter. Det er en grei måte 
for å gi litt slipp på hverdagen og sette seg selv i 
en kontekst. Når jeg kler meg ut, skyver jeg vekk 
hverdagsbekymringer og lever litt i øyeblikket. 

Joackim er fast på dragbingoen i Stavanger og 
mener Mio og Tino er gode forbilder for å være 
seg selv. 

– Det er nok mange som ikke tør det, tror han. 
– Mio og Tino viser at ingenting er umulig, og 

hvis du bare står på, kan du få ting til, mener An-
ders Krogh. 

– Det krever mye å skulle stå på egne ben og være 
annerledes, og det tror jeg mange skeive kan kjen-
ne seg igjen i. Jeg opplever at de fleste unge men-
nesker i dag er litt friere. Heldigvis er det mer fo-
kus på alt som ikke er helt A4. Når ting blir pratet 
om, tror jeg folk forstår mer av andre mennesker. 
Det er jo som alt annet: Det du ikke kjenner til, er 
skummelt i begynnelsen. 
 

vghelg@vg.no

«Hvorfor ha godt voksne, gråhårede bingoverter når man kan ha  
fargerike og vulgære dragqueens som oss til å lede kvelden?»

MIO, BINGOVERT

Men det er også viktig med slike pusterom fra det 
vanlige livet, fordi egne miljøer gir energi og støtte 
til å leve videre i det daglige, sier sosialantropologen.

Samtidig har kreative kjønnsuttrykk i noen mil-
jøer blitt sett på som tegn på en progressiv, urban 
identitet. 

– Vi ser at kjendiser som Jaden Smith og David 
Beckham, som har benyttet seg av feminine ut-
trykk, er blitt hyllet for sine kreative, individuel-
le stiler. Å leke med kjønnsuttrykk kan anses som 
tegn på at du er trygg på deg selv og hvem du er, 
og ikke er slavisk opptatt av stereotype, konser-
vative idealer. 

Å STARTE DRAGBINGO  i Stavanger kom ikke ut av 
det blå. 

– Hvorfor ha godt voksne, gråhårede bingoverter 
når man kan ha fargerike og vulgære dragqueens 
som oss til å lede kvelden, mener Mio. 

Han flyttet fra Island for ni år siden og har over 
20 års fartstid som dragartist, mens dragkollega 
Tino kun har holdt på et drøyt år. De to opplever 
en stadig økende interesse for både bingo og show. 

– Kombinasjonen av drag og bingo er kanskje litt 
uvanlig i Norge, men i det store utland ser vi mer av 
det. Derfor hadde vi lyst å prøve dette konseptet her 
i Stavanger og teste om vi kunne underholde uten 
å være avhengig av en scene og ukevis med øving 
for show. Og responsen har vært helt fantastisk.

ANDERS KROGH (23)    er fast på dragbingo annen-
hver uke. 

– Dragbingo er helt fantastisk. Det er sosialt og 
morsomt, mener han. 

GOD STEMNING:  Joakim Geithus (fra venstre), Cathrine Mæland, Espen Tunge, Anders Krogh og 
Emilie Eie. – Dragbingo er helt fantastisk. Det er sosialt og morsomt, mener Anders Krogh.

FREKKE INGREDIENSER:  Når Tino har kontroll på bingokulene står O for «orgasme» og G for «G-punktet», «griselekker» eller «glidemiddel». 

KOST YMESKIF T:  – Mange spør om vi lever hele livet vårt i drag og med dameklær og sminke hver dag, men det gjør vi absolutt ikke. Når jobben er ferdig tar vi av kostymet og 
lever vårt liv som menn, understreker Mio Eyfjord.


