
Når kønsforskning klistrer… eller kønsforskning min, jeg elsker dig. 

 

Kære venner, 

jeg vil starte med at sige tak for invitationen og ønske tillykke til KKF og dansk 

kønsforskningen. 

Jeg hedder Jonatan Leer og er  ph.d på KU, med et projekt om maskulinitet i moderne 

madprogrammer. 

Jeg er i forhold til de andre festtalere – særligt Signe - noget af en nybegynder i feltet, men en 

lykkelig nybegynder, en lykkelig kønsforsker. 

I min festtale vil jeg behandle netop det spørgsmål: Hvorfor er jeg så glad for dette felt? 

Det spørgsmål vil jeg prøve at besvare gennem en sætning af Dag Heede, som han skrev i sit 

fremragende essay om queerforskning i DK i Jubilæumsnummeret. Han konstaterer nemlig 

indledningsvis, at queerbegrebet altid klister eller klæber til den talende 

Jeg har funderet meget over denne sætning og tænkte om ikke også, det er noget, man kunne 

sige mere generelt om kønsforskningen, at den klæber eller klistrer til den talende. Da den 

talende altid skal forholde sig til køn – også uden for forskningen, hvor vi konstant 

positionerer os i forhold kønskoder og normer. 

Men kønsforskning klistrer nok forskelligt alt efter, hvem den talende er.  

Bare forskelligheden mellem os tre festtalere er stor – med forskelig baggrund, generation, 

køn… kønsforskningen klistrer forskelligt til os alle. 

Jeg er i den situation, at jeg passer meget godt på profilen for kønsforskningens bad guys 

Jeg er mand, hvid, hetero, og det bliver værre: jeg er kirkeligt viet og min førstefødte er en søn. 

Kombinationen mellem det at have alle disse bad guys karakteristika og have 

kønsforskningen klistrende er en kontinuerlig udfordring. For køn er allestedsnærværende 



social kategori, og jeg tvinges i mit liv til konstant at forholde mig til mig selv som kønnet 

individ, min egen ageren i forhold til min forskning og idealer omkring køn. 

Min bror er marsforsker. Ikke et ondt ord om det, men hans analyseobjekt, hvor stort og 

imponerende det end er, er ikke tilstede ved middagsbordet, i daginstitutionerne, i 

svømmehalen. 

At have kønsforskningen klistrende er en gave og en opgave, men gaven og opgaven er aldrig 

ens. Vi har hver vores klisterrelation til kønsforskningen.  

Når vi i dag fejrer kønsforskningen, skal vi også være meget glade for, at det sker i en 

spændende tid med teoretiske nybrud og nye spændende dynamikker, hvilket ikke mindst 

blev klart under den stort anlagte Feminist materialismes-konference i marts, hvor vi 

oplevede, at køn ikke altid var centralt, men at kønsforskningens diskussioner og 

teoretiseringer af materialitet blev anvendt for analyseobjekter, der ikke direkte fokuserede 

på køn.  

Kønsforskningen er med andre ord begyndt at klistre til andre discipliner og 

virkelighedsfelter. Det er dette dobbelte klisteri, som gør, at vores fødselar er et herligt 

bekendtskab. 

Jeg kommer fra en familie med lang tradition for, at en festtale skal akkompagneres af en 

festsang skrevet til lejligheden. Jeg synes ikke, at dagens jubilar skulle snydes. Så her kommer 

kønsforskning min, jeg elsker dig. 

Nogle har nok allerede gættet melodien, og jo, det er en slags improvisation over Kvinde min. 

Andre synes måske, at titlen er lidt for pompøst. ”elsker” er jo så’n et stor skrummelord som 

Niels Hausgaard bemærker.  



Men jeg synes ikke det er for meget, for kønsforskningen og jeg fejrer også vores 6-årsdag 

næste uge. Og ja, der har været op og nedturer, men forholdet har været skønt om end måske 

ikke helt monogamt fra nogen af sider. Jeg har haft min hustru. Kønsforskningen har haft Jer. 

Men jeg skal ikke klage, for jeg får jo så mange forskellige lyster tilfredsstillet i 

kønsforskningen, da den i sit inderste er meget alsidig og eksperimenterende. Hvad 

kønsforskningen ser i mig, ja det har jeg aldrig helt forstået. 

Her kommer sangen: 

 

Kønsforskning, min jeg elsker dig (improvisation –rubato) 

Kønsforskning, min jeg elsker dig  

og jeg håber, du vil kendes ved mig   

og hvad der teoretisk så end sker  

åh la’ det ske for jeg er din  

og jeg har analyseret (åhhhh jaaahhhh)  

og dekonstrueret (åhhhh jaaahhhh)  

og jeg har brugt dig, ja og forbedret mig  

og stjålet af din rummelighed 

du ved besked!  

wowwa og bababiliåh   

for du er stadigvæk akkurat lige så smuk  

som allerførste gang da du kyssede mig 

 så dekonstruktivistisk,  

så inderligt dekonstruktivistisk.  

 


