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Öresundsnätverket för kønshistorisk forskning samlar forskare från olika discipliner i 
syfte att utveckla och stärka kønshistorisk forskning på båda sidor om Öresund. 

Kalendarium på båda sidor av sundet: 

“Crip Seminar: Fat Bodies in Popular Culture” 

By Camilla Bruun Eriksen  

The talk will offer a short introduction to fat theory and a few of its key interest points before 

looking into how fat theory connects with queer and crip theory. Camilla will then introduce 

her project and give a case study example from her own research – hopefully opening up a 

discussion of what fat theory has to offer. 

Camilla Bruun Eriksen is a Ph.D.-student at the Southern University of Denmark and part of 

the research program “SUKK” which works in the border area between humanities and health 

sciences, investigating how cultural analytical methods may be applied to issues related to 

health, disease, reproduction, sexuality, gender and the body. Camilla is especially interested 

in fat, crip and queer theory. 

Var: Department of Gender Studies, Allhelgona kyrkogata 14M, Room 221, Lunds 

universitet  

 När: 2015-05-12, 13:15 till 15:00 

”IDAHOT” 

  

Lunds universitet uppmärksammar IDAHOT-dagen, den internationella dagen mot homofobi, 

transfobi och bifobi. Föreläsningar och workshops hela dagen.  

Var: Universitetshuset, Lunds universitet När: 2015-05-18, 8.00- kvällen Läs mer: 

http://www.lu.se/event/idahot 



”Seminarium: Youth and Pornography” 

Professor Aleksandar Stulhofer, Zagreb University. 

Give notice to Eva Nilsson eva.nilsson@mah.se 

När:  2015-05-19 13:00 -- 2015-05-19 15:00 

Var: Konferensrummet, Department of social work, Malmö högskola  

  

 

”Mad og maskulinitet” 

Præsentation ved Caroline Nyvang 

I kølvandet på Anden Verdenskrig trådte den mandlige kok ind på den danske mediescene. 

’Gourmanden’ blev en tilbagevendende karakter i de danske kogebøger, mænd begyndte at 

lave mad i fjernsynet, og i en række debatindlæg diskuterede en række mandlige kunstnere 

retningen af fremtidens danske madkultur. Herigennem formidledes en ny forståelse af 

køkkenet, der i kontrast til tidligere blev fremstillet som et kreativt og rekreativt rum. 

Med udgangspunkt i de mandlige medie-madlavere fra perioden 1950-73 fortæller Caroline 

Nyvang om den historiske baggrund, der kan danne udgangspunkt for en diskussion af, 

hvorfor mænd og kvinder også i dag repræsenterer to forskellige former for madlavning. 

När: 2015-05-19,  15:30-17:30  Var: Mødelokalet på 5. sal i bygning 23, KUA1 Köpenhamn. 

Vägen in i framtiden - vad väntar personer med funktionsnedsättning?  

Seminariet är öppet för alla intresserade och ges i form av rundabordssamtal med fakultetens 

hedersdoktor Vilhelm Ekensteen 

Med debattboken "På folkhemmets bakgård" och opinionsrörelsen Anti-Handikapp inleddes 

1968-69 omdefinieringen av begreppet handikapp. Från att tidigare ha uppfattats som en 

individuell egenskap riktades istället fokus på exkluderande och diskriminerande 

samhällsförhållanden. Omdefinieringen kan sägas ha legat till grund för kampen för 

inkludering av personer med funktionsnedsättning i det svenska samhället. 

LSS-lagstiftningen med rätten till personlig assistans och förbättringar av bygglagstiftningen 

är exempel på framsteg som - inte utan motstånd - lyft levnadsvillkoren för personer med 

funktionsnedsättning i Sverige från en mycket låg nivå till en högre. 

Var står vi då nu efter snart 50 år av kamp för jämlikhet och delaktighet? 

Var: Edens entrésal, Lunds universitet När: 2015-05-21, 18:00 till 20:00 
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”Fra stemme til Statsministeriet - en fejring af 100-året for kvinders valgret” 

Grundloven af 1915 er skelsættende i dansk historie: nu fik mere end halvdelen af 

befolkningen valgret, og derfor kan man med rette sige, at Danmark først på dette tidspunkt 

fik et repræsentativt demokrati. Kvinderne er den største af de grupper, som får valgret i 1915, 

og Københavns Universitet fejrer 100-året for kampen for kvinders stemmeret og ligestilling 

med et stort eftermiddagsarrangement i Festsalen på Frue Plads.  

 

Vi fanger stemningen fra dengang og trækker tråde op gennem de 100 år til i dag gennem 

forskellige faglige og festlige indslag. Vær med til at diskutere ligestilling og demokrati med 

KU’s eksperter og få indblik i vejen til indflydelse – fra stemmeret til statsministerens kontor. 

Vi kommer også omkring aktuelle temaer som kvinder i forskning og sexisme i den offentlige 

debat. 

Prorektor og tidligere ligestillingsminister Lykke Friis er eftermiddagens konferencier og 

moderator. 

När:  1. juni 2015 kl. 15.00 – 18.15 med efterfølgende reception til kl. 19. Dørene åbnes kl. 

14.30 og lukkes kl. 15.00 præcis. Läs mer: http://alumni.ku.dk/arrangementer/1915/ 

 

”Köpenhamns queer- och kvinnohistoria 1750–2000” 

Föreläsare Bolette Frydendahl Larsen, arrangör: Radikala nätverket  

Stadsvandring med fokus på människor som ofta har fått marginella platser i  

historieböckerna. Vi kommer bland annat att höra om kvinnors kamp för civila och  

politiska rättigheter; om Köpenhamns första homobarer och om villkoren för  

pigor och för kvinnor i prostitution på 1800-talet. 

När: 2015-06-05, 16:30 - 18:00   Var: Kongens Nytorv metrostation, Köpenhamn 

 

Nästa gång!  

Nyhetsbrevet är inte så långt denna gång då terminen går mot sitt slut, men glöm inte 

skicka in tips på böcker, seminarier, workshops och föreläsningar inför hösten! Nästa 

nyhetsbrev kommer i september. I september gästar Joan Scott Lunds universitet, 

med en öppen föreläsning 2015-09-14 kl. 15 på LUX, Lunds universitet. Mer 

information kommer längre fram.  

/Emma Severinsson emma.severinsson@hist.lu.se 

http://alumni.ku.dk/arrangementer/1915/

