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FORORD
Denne bog er resultatet af min mangeårige forskning i mad og maskulinitet som ph.d.-stipendiat på Institut for Engelsk, Germansk
og Romansk, Københavns Universitet, og som postdoc i Smag for
Livet-projektet ved DPU, Aarhus Universitet. Jeg vil gerne sige tak
til alle kollegaer, fagfæller, medforfattere og venner, der har inspireret og støttet mig. Listen er meget lang! Selvom jeg står som forfatter, er bogen langt henad vejen resultatet af mange menneskers
ideer, interesse og lyst til at diskutere. Tak!
Tak til Aarhus Universitets Forskningsfond, som har finansieret
udgivelsen, og til mine redaktører Cecilie Harrits og Lea Albrechtsen for fortrinligt samarbejde.
Jeg vil rette en særlig tak til Karen Klitgaard Povlsen, der har været med hele vejen, både som ph.d.-vejleder og i vores fortløbende
arbejde om mad og medier, hvor hun har været en konstant inspiration.
Min kone Stine og mine to drenge, Villum og Joakim, har bakket mig op og distraheret mig igennem dette projekt, som iblandt
har udfordret life-work-balancen. Tak for jeres overbærenhed. Jeg
dedikerer denne bog til jer tre.
Alle oversættelser i bogen er lavet af mig.
God læselyst!
Jonatan Leer
Avedøre, 27. juni 2016
Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

MADLAVNING OG
MANDELAVNING
Time Magazine, uge 13, 2012
26. marts 2012 kunne man finde kokken René Redzepi på forsiden
af det prestigefyldte tidsskrift Time Magazine. Køkkenchefen på
den navnkundige restaurant NOMA har særligt gjort sig bemærket
gennem sit engagement i Det Ny Nordiske Køkkens ideologiske
projekt om at producere et gastronomisk univers udelukkende
baseret på nordiske råvarer. Et koncept, der følges til punkt og prikke på NOMA.
Som Politikens reporter understregede det, er det sjældent, at
en kok får så fornem en plads i et magasin, der ”har haft Barack
Obama, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin, Aung San
Suu Kyi, Michael Jackson, Hillary Clinton og utallige andre kendte
ansigter på forsiden” (Goos 2012).
Forsidebilledet portrætterer den indflydelsesrige kok i den
grønne nordiske natur iført gummistøvler, jeans og en tyk, ulden
cardigan. Hår og skæg fremstår pjusket og utæmmet. Han sidder
med begge knæ i jorden og kigger nærmest op på modtageren, mens
hans hænder er foldet om en lille saks. Overskriften Locavore Hero
uddybes i manchetten: ”Den danske kok René Redzepi har startet
en global madrevolution, men han er ikke den typiske celebrity
chef”. I bladets artikel om den 34-årige lokavore – altså lokaltspisenIndholdsfortegnelse
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de – helt hyldes hans ukrukkede, simple og dedikerede levevis:
Selvom han styrer verdens bedste restaurant, har han ikke købt fast
ejendom. Han bor til leje sammen med familien. Den amerikanske
reporter studser også over, at han kører sin datter i skole hver dag
– endda på cykel! Redzepi har ikke behov for luksusbiler eller glamourøse boliger for at vise sit selvværd. Hans overskud manifesterer sig ikke i materiel kapital. Den slags afskrives som overfladisk
til fordel for en etisk kapital, som hans investering i ”nærmiljøet”
(både familien og den lokale natur) signalerer.
René Redzepi kom dog kun på forsiden af de ikke-amerikanske
udgaver af Time Magazine den pågældende uge (tidsskriftet udkommer både i en amerikansk, asiatisk, europæisk og mellemøstlig udgave). I USA måtte den danske stjernekok vige pladsen for
en historie om, at kvinder er ved at overtage den traditionelt mandsdominerede forsørgerrolle i de amerikanske husholdninger, og
at kvinder derved er ved at blive The Richer Sex, som overskriften
profeterede.

”Den maskuline krise”
De to historier, som kom på forsiden af Time Magazine den uge
i marts 2012, illustrerer de to iagttagelser, som inspirerede mig til
at påbegynde arbejdet med denne bog. På den ene side usikkerhed
omkring og opbrud i kønsrollemønstrene i de senmoderne samfund, hvor traditionelle maskuline positioner og roller tvinges i bevægelse, jf. The Richer Sex-artiklen. På den anden side fremkomsten af en ny figur på den populærkulturelle scene: den mandlige
kendiskok.
Siden starten af 1990’erne er et helt galleri af nye mandlige
celebrity chefs blevet meget synlige i mediebilledet. De formidler
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