
Jeg er både beæret over at have fået denne lejlighed til at sige noget festligt i anledning af dette 

jubilæum og samtidig har det også været lidt angstprovokerende som ny ung forskerspire at skulle sige 

noget om et forskningsfelt, som jeg kun lige har sat mine ben rigtig indenfor. For selvom om det er et 

jubilæum for et tidsskrift, vi fejrer, så oplever jeg også, at det i høj grad er et forskningsområde. For mig 

at se er kvinder, køn og forskning nemlig i høj grad også den fysiske manifestation af fremvæksten og 

eksistensen af et aktivt og mangfoldigt kønforskningsmiljø i Danmark.  

Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skulle sige i dag, for hvad kan man sige, når man ikke kan mindes 

starten? Tilværelsen er dog ikke helt liniær og ting griber ofte ind i hinanden. Min egen vej hen til denne 

talerposition er på den måde også spundet ind i de historier om kønsforskningen, som vi kan læse om i 

jubilæumsnummeret og fordi en festtale til et jubilæum kan klare en vis portion sentimentalitet, vil jeg 

dele et af disse så at sige symbolske knudepunkt med jer. I 2007 tog jeg mit første kursus med specifikt 

fokus på køn ude på center for kønsforskning. I den forbindelse arvede jeg en halv hyldemeter af min 

mors bogreol, fordi der gemte der sig reminisenser fra hendes gamle kvindegruppe, som kunne hjælpe 

mig med at blive klogere på rødstrømpebevægelsen som jeg havde valgt at skrive opgave om.  Blandt 

disse klenodier var en bog min mor og hendes kvindegruppe var meget optagede af og kaldte ”bogen 

med den smukke forside”. Og det var sjovt nok denne her,  ”Kvindesituation og kvindebevægelse under 

kapitalismen”, som Signe Arnfred, som jeg jo efterfølger som taler i dag, er ophavskvinde til og også 

skriver om i sin artikel i jubilæumsnummeret. I bogen er et kapitel om rødstrømpebevægelsen som 

organisationsform, som jeg brugte til min opgave dengang. Og sjovt nok var det også dette kapitel min 

mor har været mest optaget af og dengang midt i halvfjerdserne har fyldt med gule steger og NB’er. Og 

da jeg i forbindelse med at jeg læser jubilæumsnummeret finder det her eksemplar frem igen, falder 

mine øjne på, at min mor mellem alle NB’erne med en rød kuglepen har skrevet vigtigt ud for en 

sætning, hvor der står ”erfaringsbearbejdelsen må understøttes af teoretisk indsigt”. Og det slår mig, at 

disse ord er meget sigende om på den forskningspraksis, som kønsforskningen i høj grad er båret af. Når 

jeg ser på de artikler og emner, der kendetegner Kvinder, køn og forskning, så er kønsforskningen netop 

optaget af disse to ting: at være tæt på menneskers levede liv, altså deres erfaringer, og i at have en høj 

grad af teoretisk indsigt. Fra 70’ernes marxistiske teori, over post-strukturalisme til feministisk 

materialisme, som jo fx fyldte et helt nummer af KKF i foråret. Det er avancerede teoretiske begreber og 

teorier, der bliver jongleret rundt med i jagten på forståelsen af køn, seksualitet, identitet, ligestilling og 

hvad tidsskriftet ellers beskæftiger sig med. Jeg synes, at dette både empiriske og teoretiske sigte er et af 

tidsskriftets store styrker. Jeg har ofte tyet til gamle numre af KKF, når jeg havde brug for hjælp til at 

hjælp til at ”oversætte” abstrakte teorier. Så på den måde kan man sige, at tidsskriftet på sin vis er med 

til at løfte denne  ambition fra 70’erne.  



Jeg har jo valgt at tale under overskriften kønsforskningens sociale magi. Udover at have en fin poetisk 

klan, så refererer titlen som flere af jer nok har regnet ud til en af Judith Butlers tekster. At tage 

udgangspunkt i en reference til Butler er ikke tilfældig, da mødet med hendes teorier om køn som 

performativitet har været meget skelsættende og inspirerende for min vej ind i forskningsverdenen, 

såvel som jeg formoder at det har for mange andre, der beskæftiger sig med køn.  

Derudover synes jeg også at Butler i sine diskussioner omkring performativitetens sociale magi har 

nogle overvejelser, som er væsentlige for, hvordan jeg forstår kønsforskningens opgave.  Artiklen er en 

meget teoretisk diskussion med Bourdieu, som jeg vil spare jer for her, for det er jo en festtale og ikke 

en forelæsning. Men pointen er, at talehandlingers har en produktiv kraft, der på magisk vis ændrer 

vores sociale verden. På den måde får ord, vi skriver i Kvinder, Køn og Forskning betydning for den 

sociale virkelighed, vi lever i. Se det er en stor tanke, synes jeg. 

Derudover er det en vigtig pointe i artiklen, at det politisk omformende potentiale ikke kun ligger i de 

allerede magtfuldes ord og handlinger, men er til stede hvor normerne brydes. Det er altså vigtigt at vi 

bliver ved at sætte ord på og skubbe til grænserne for vores forståelser af køn, seksualitet, kroppe og 

identitet og ved råbe højt om de kønnede konstruktioner, som tegner menneskers fortidige og nutidige 

liv, er og har kønsforskningen været med til at forme vores nutid og vil også være med til at skabe 

fremtiden.  

Og når jeg nu står her i dag, som et nyt skud på stammen, så er det vel også meget passende at sige lidt 

om, hvordan ser jeg så fremtiden for KKF og for kønsforskningen? Det kan godt være, at 

forskningsfeltet i min levetid er blevet mere etableret og institutionaliseret, men med Sandra Hardings 

ord vil jeg sige, at det alligevel ofte opleves som vi stadig kun har opnået en (rand)position lige indenfor 

døren, som vi hele tiden skal kæmpe for at bevare. Jeg ser derfor en stor opgave i at fastholde den 

normkritiske samfundsforandre vinkel, der skaber social magi, når vi samtidig er nødt til at søge det 

aktuelle og måske også populære og mainstream og i det hele taget være fremme i skoene for at 

overbevise verden (og især dem der sidder på forskningsmidlerne) om at der stadig er brug for forskning 

i køn, ligestilling, seksualitet og så videre. Men jeg er optimistisk, for jeg tror på, at vi beskæftiger os i 

nogle meget vigtige områder af vores menneskelige tilværelse. Så jeg ser frem til også de næste 20 år at 

kunne læse spændende, kritiske og udfordrende artikler i Kvinder, køn og forskning.  Og det vil jeg 

gerne skåle på sammen med jer!  


