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Nyhetsbrev - Öresundsnätverket för kønshistorisk forskning 
Nummer 2, våren 2016. 

 

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 

 

"Third Genders in World History” 

Merry Wiesner Hanks föreläser på temat "Third Genders in World History”. Distinguished 

Professor Merry Wiesner Hanks (University of Wisconsin, Milwaukee). Merry är känd som 

expert på tidigmodern europeisk historia med särskilt intresse för frågor som rör religion samt 

kvinno- och genushistoria. På senare år har hon alltmer kommit att fokusera på globalhistoria. 

Var: LUX B339, Lunds universitet, Helgonavägen 3, Lund. 

När: 2016-04-05 kl. 13:15 - 15:00    

Vækstlaget - På tværs af normerne 

                          

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater fortælle om deres specialer, når KVINFO og 
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Foreningen for Kønsforskning endnu engang inviterer til fyraftensarrangement med spritny 

kønsforskning.  

Vi kommer vidt omkring i kønsforskningens mange afkroge: Fra det danske sundhedssystems 

behandlingspraksis af børn født med såkaldt atypisk kønsudvikling, over repræsentation af 

transidentiteter i populærkulturen til mandlige sygeplejerskers identitetsforhandlinger samt de 

nye slægtskabsforståelser, der knytter den indiske surrogatmoder-industri sammen med 

vestlige barnløse pars ønske om børn. Fælles for eftermiddagens oplæg er et fokus på dét, der 

bryder med vante køns-, seksualitets- og slægtskabsnormer. 

Efter oplæggene byder Foreningen for Kønsforskning på gin & tonic samt snacks! 

Var: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3, 1219 København 

 När: 8. april 2016, tid. 16.00 - 19.00 

Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 
1930 och -40-tal 

Arbetarhistoriska seminariet, Historiska institutionen, Lund: Ulrika Holgersson 

Ulrika Holgersson, historiker vid Lunds universitet: Hembiträdet och spelfilmen. "Stjärnor i 

det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal". På 1930-talet debatterades hembiträdesfrågan i 

både Riksdagen och dagspressen. Eftersom hembiträden var en lågt värderad grupp på den 

svenska arbetsmarknaden flydde många från yrket. Samtidigt gjorde filmstjärnorna Tutta Rolf 

och Dagmar Ebbesen succé i rollerna som hembiträden i "Vi som går köksvägen" respektive 

"Hemslavinnor" och en hel genre av liknande filmer växte fram. I detta föredrag får vi se och 

höra exempel på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och 

blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin.  

Var: Landskrona museum När: 14 april 2016, kl. 18.30-20.00  

Den uppstyckade kvinnokroppen 

Den uppstyckade kvinnokroppen - reklam och andra mediebilder under 1920-talet och idag. 

Föredrag av Emma Severinsson, doktorand i historia Lunds universitet.  

Var: Landskrona museum, Landskrona. 
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När: Torsdag 28 apr 2016, kl. 18.30.  

 

Tabusalon #4: Kussens hemmeligheder 

KVINFOs Tabusaloner er et tilbud om anderledes, opsigtsvækkende, dagsordenskabende og 

progressive arrangementer, hvor vi drøfter de hemmelige lyster og andre tabuer i et åbent 

rum. I mange år er sexlivet og kønsdriften blevet diskuteret udfra en forestilling om, at det var 

mandens lyst, der styrede kønslivet og at mandens drift var størst. Men det er ikke tilfældet 

viser forskningen. Grænser for seksualitet, køn og det heteroseksuelle parforhold er i opbrud, 

og KVINFO er stedet hvor de nyeste tendenser bliver afdækket. 

Var: Sted offentliggøres senere. 

När: 8. maj 2016.  

Läs mer: http://kvinfo.dk/arrangementer/kussens_hemmeligheder 

 

Gender Studies Seminar: Rediscovering Rosemary Hakim 

Performing Arab American Womanhood as Miss Lebanon America 1955, by Martina 

Koegeler-Abdi, a PhD Student at Center for Transnational American Studies at the University 

of Copenhagen  

Rosemary Hakim won the first Miss Lebanon American beauty pageant in 1955. She used her 

popularity among the Lebanese diaspora community to secure an invitation back to the 

homeland, which propelled her into the middle of US Cold War politics, cultural diplomacy 

and Lebanese nationalism. After an eventful summer in Beirut she returned to the US and 

wrote an unpublished memoir, entitled Arabian Antipodes, which chronicled her visit. This 

1955 account highlights an often overlooked moment in the history of Arab American 

women’s presence and public agency within the US. My talk looks at Hakim’s ambivalent 

self-representation on this transnational stage and the way she draws on varying kinds of Arab 

American womanhood to negotiate both Lebanese and US nationalisms, Orientalisms and her 

own sense of self. 

Var: Room 221, Department of Gender Studies, Allhelgona Kyrkogata 14M, Lund 

http://kvinfo.dk/arrangementer/kussens_hemmeligheder


4 
 

När: 25 May 15.15-17.00 

 

Stadsvandring: Industrialisering, urbanisering och hjälp till "värdiga" 
fattiga i Köpenhamn 1850-1900 

Arbetarhistoriska seminariet och Radikala nätverket vid Historiska institutionen i Lund 

anordnar en guidad tur i Köpenhamn. Bolette Frydendahl Larsen från Historiska institutionen 

i Lund guidar genom Köpenhamns gator med en berättelse om staden omvandling 1850-1900, 

en period av stark urbanisering och industrialisering. Längs vägen diskuteras också hjälpen 

som gavs till fattiga, och vilka som bedömdes som ”värdiga” att få samhällets stöd. 

Var: Samling Nørrport station, Köpenhamn. När: Fredag 3 juni 15:00 till 17:00. 

Tips från nätverket: 

Call for papers: ”Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på 
medborgarskap och demokrati”, upptaktskonferens inför 100-årsjubileet av svenska 
kvinnors rösträtt, Stockholms universitet, den 18-19 augusti 2016. Deadline: 17 maj.  
  
År 2021 fyller den allmänna och lika rösträtten till Sveriges riksdag 100 år. 
Rösträttsreformen innebar ett demokratiskt genombrott; kvinnor erkändes som 
politiska subjekt och formellt sett fullvärdiga medborgare. Konferensen Allmän och 
lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati syftar till 
att samla forskare från olika discipliner och forskningsområden för att arbeta fram 
och initiera ny forskning om medborgarskap, demokrati och sociala villkor utifrån 
ett feministiskt historiskt och samtida perspektiv. Konferensen vill skapa möjligheter 
för nya konstellationer av disciplinära och teoretiska samarbeten inför 
jubileumsåret 2021, inte minst så att gemensamma forskningsansökningar initieras. 
Ambitionen är också att öka kontaktytorna mellan juniora och seniora forskare samt 
att utveckla svenskt och internationellt samarbete så att fronten flyttas fram 
rörande forskning om rösträtt, politiskt inflytande och sociala villkor. 2021 hålls en 
internationell jubileumskonferens där ny forskning i området presenteras.  
   
Konferensen anordnas av ”Forskarnätverket för rösträttsjubiléet 2021”. För mer 
information teman: http://skogh.nu/allman-och-lika-rostratt-rostrattskonferens-
2021  
  
   

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=oaeDmXB1DsDUuzUaTlZ_VWXbs__x7GUHvMZYMuN7B5lNahl7CVrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBrAG8AZwBoAC4AbgB1AC8AYQBsAGwAbQBhAG4ALQBvAGMAaAAtAGwAaQBrAGEALQByAG8AcwB0AHIAYQB0AHQALQByAG8AcwB0AHIAYQB0AHQAcwBrAG8AbgBmAGUAcgBlAG4AcwAtADIAMAAyADEA&URL=http%3a%2f%2fskogh.nu%2fallman-och-lika-rostratt-rostrattskonferens-2021
https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=oaeDmXB1DsDUuzUaTlZ_VWXbs__x7GUHvMZYMuN7B5lNahl7CVrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBrAG8AZwBoAC4AbgB1AC8AYQBsAGwAbQBhAG4ALQBvAGMAaAAtAGwAaQBrAGEALQByAG8AcwB0AHIAYQB0AHQALQByAG8AcwB0AHIAYQB0AHQAcwBrAG8AbgBmAGUAcgBlAG4AcwAtADIAMAAyADEA&URL=http%3a%2f%2fskogh.nu%2fallman-och-lika-rostratt-rostrattskonferens-2021
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Öresundsnätverket för kønshistorisk forskning presenterar             

stolt sin första gemensamma publikation        

 

Det nya numret av Gränsløs är här - Kønsgränser (nr 6, 2016). Tidskriften är en elektronisk 

'open journal' och som sådan helt gratis att läsa. Temat för det här numret är genushistoria i 

Sverige och Danmark, med artiklar av Ulrika Holgersson, Jens Rydström, Bolette Frydendahl 

Larsen, Bente Rosenbeck, Astrid Elkjær Sørensen, Susan Lindholm, Malin Gregersen, Nina 

Trige Andersen, Ulrika Andersson, Monika Edgren, Lena Karlsson, Gabriella Nilsson, Niels 

Nyegaard och de båda redaktörerna Cecilie Bjerre och Emma Severinsson. Läs om allt från 

strejkande kommunalarbetare till osedliga tandläkare och det fiktiva ben-idealet Anna-Lisa 

Rasbenson.  

Numret i sin helhet finns här: http://journals.lub.lu.se/index.php/grl/issue/viewIssue/2271/222 

Välkomna att närvara på releasemingel! 

Centrum för Öresundsstudier och Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning bjuder in dig 

till release för det nya numret av Gränsløs – Kønsgränser, nr 6, 2016.  

NÄR: kl. 16:00 - 17:30 tisdagen den 5 april 

VAR: Blå rummet (A332) LUX, Helgonavägen 3, Lund. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/grl/issue/viewIssue/2271/222
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HUR: Efter en kort presentation av tidskriften Gränsløs presenterar Emma Severinsson och 

Cecilie Bjerre det nya numret ”Kønsgränser”. Det bjuds samtidigt på vin, alkoholfritt och 

snacks. 

Nästa konferens! 

Fredag den 20. maj 2016 afholder det svensk-danske Øresundsnetværket for Genushistorisk 

Forskning vores 12. seminar om køns- og seksualitetshistorie. Vi vil hermed gerne indbyde 

interesserede oplægsholdere til at sende abstracts ind. Dette seminars arrangører har besluttet 

at give forårssemestrets seminar et tema, nemlig køns- og seksualitetshistoriens bidrag til 

historisk teori og metode, og de udfordringer som nye historiske teorier og metoder stiller 

køns- og seksualitetshistorien overfor.  

Køns- og seksualitetshistorie har de seneste 40 år bidraget til udvikling af nye teoretiske og 

metodiske indfaldsvinkler til historieforskningen, men hvordan står det til i dag? Hvilke 

teoretiske og metodiske refleksioner er udgangspunkt for feltet nu? Og hvordan arbejdes der 

med køns- og seksualitetshistoriske teorier i forskningen? Hvordan kan køns- og 

seksualitetshistorie blive interessant for forskere udenfor feltet? Hvilke udfordringer stiller 

nyere historiske metoder og teorier feltet overfor? Disse og andre beslægtede spørgsmål søger 

vi svar på til semestrets seminar. Både i form af casestudier, der tydeliggør deres teoretiske og 

metodiske udgangspunkt og fremgangsmåde, og historiografiske eller historieteoretiske 

oplæg. Forskere på alle niveauer, fra studerende til professorer, opfordres til at byde ind med 

abstracts.  

Tid: 20. maj 2016, kl. 13 – 18 (med efterfølgende middag for dem der vil)  

Sted: Saxo-Instituttet, Københavns Universitet  

Kontaktpersoner: ekstern lektor Peter Edelberg (edelberg@hum.ku.dk) og ph.d.-stipendiat 

Marie Møller Christensen (mmc@hum.ku.dk) 

Mer information kommer! 

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

 


