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Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning 

 
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 

Nedan finns programpunkter som är öppna för alla från båda sidor om sundet. 

Genus, queer och kulturarv. 

Pia Laskar, idéhistoriker, forskare vid Statens historiska museer presenterar Projektet 

Unstraight research i museer (2016-2018, finansierat av Statens kulturråd) som uppstod som ett 

samarbete mellan aktivistmuseet The Unstraight Museum, Livrustkammaren och Historiska 

museet. Ett av syftena med UR var att implementera queera perspektiv i 

utställningsproduktioner, ett annat att skriva en metodbok utifrån detta arbete. Under arbetets 

gång blev byggandet av ett nätverk viktigt för att förena forskningsfronten inom genus- och 

sexualitetsstudier med kulturarvsprofessionella. Därför startades nätverket Kulturarvet och den 

tvärvetenskapliga genusforskningen (finansierat av Riksantikvarieämbetet 2017-2019) i 

samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Under seminariet kommer jag att 

presentera nätverket samt resultat från Unstraight research i museer och inbjuda till diskussion 

om hur genusforskare och genusinstitutioner kan samarbeta med kulturarvsprofessionella för 

att stärka varandras arbeten. 

När: 2019-03-07 13:15 till 15:00 

Var: Genusvetenskapliga Institutionen, Lunds universitet, Rum M221 

Läs mer: https://www.genus.lu.se/event/genus-queer-och-kulturarv 

 

 

 

https://www.genus.lu.se/event/genus-queer-och-kulturarv


Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter 

 

Hur ser kvinnors villkor och möjligheter ut i politiken idag? Möt och lyssna till en rad 

namnkunniga politiker och forskare. 1922 fick Sveriges riksdag sin första kvinnliga ledamot 

och 92 år senare är hela 43,6 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. Vi har sålunda ett 

parlament som får sägas vara i balans. 2014 fick vi dessutom vår första feministiska regering. 

Hur har då allt detta påverkat kvinnors villkor och möjligheter i politiken? Forskningen visar 

att kvinnor oftare får avgå än sina manliga kolleger i samband med politiska skandaler, hur 

kommer det sig? Förväntas kvinnor ha en annan moralisk kompass än män i politiken? Vi har 

och har haft flera kvinnor som partiledare, några är kvar andra har fått avgå – är det svårare att 

få stöd i sitt ledarskap inom det egna partiet om man är kvinna?2018 är det valår i Sverige och 

vi vet ingenting om utgången, mer än att vår nästa statsminister kommer att vara en vit, 

medelålders man. Den 30:e i ordningen sedan allmän rösträtt infördes 1921. Det är dessa frågor 

seminariet Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter ska handla om. Vid seminariet får vi 

möta och lyssna till en rad namnkunniga politiker och forskare. 

När: 2018-03-08, kl. 10:00 till 16:00 

Var: Hörsalen på Språk och Litteraturcentrum, Lunds universitet.  

Du som vill äta lunch anmäler detta senast den 26 februari till gunilla.jarlbro@kom.lu.se 

Läs mer: https://www.lu.se/event/kvinna-i-politiken-villkor-och-omojligheter-0 

mailto:gunilla.jarlbro@kom.lu.se
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 Workshop: Genusflum, ovetenskapligt, feminazis – hatet har 
många namn 

På vilka olika sätt motarbetas genusvetenskapen och de kritiska perspektiven i din vardag som 

student, lärare, eller forskare? Vad kan vi göra för att motverka detta? 

Genusvetenskap och genusperspektiv, men även andra kritiska perspektiv, har i den offentliga 

och politiska debatten kommit att möta allt mer motstånd. Denna workshop syftar till att 

identifiera hur detta motstånd tar sig uttryck i vardagen vid Malmö universitet, på alla nivåer, 

och i relation till alla grupper, dvs. kollegor, studenter, lärare, forskare, ledning och 

administration. Det kommer såklart också finnas utrymme för att diskutera om ni upplever stöd 

för arbetet med dessa perspektiv, och hur detta stöd tar sig uttryck. 

Förhoppningen är att vi gemensamt på workshopen skall kunna identifiera mönster, för att 

sedan kunna diskutera möjliga strategier för att – såväl kollektivt som individuellt – stärka och 

utveckla de genusvetenskapliga och kritiska perspektiven vid universitetet. 

Arrangör: Genuskollegiet och Genus- och Intersektionalitetsgruppen (vid Institutionen för 

socialt arbete) Anmälan görs till despina.tzimoula@mau.se 

När: 12-02-19, kl. 13:15 - 16:00  

Var: Malmö universitet, Niagara: A0307, Nordenskiöldsgatan 1 

Läs mer: https://www.mah.se/Nyheter/Kalendern/Workshop-Genusflum-ovetenskapligt-

feminazis--hatet-har-manga-namn/ 

 

Tips och information från nätverket! 

Ett projekt: 'NordiQueer - En nordisk queer revolution?' 

En nordisk queer revolution? Homo- och transaktivism i Danmark, Norge och Sverige 1948-

2018. Det nya forskningsprojektet 'NordiQueer - En nordisk queer revolution?' har haft sitt 

första projektgruppsmöte på Saxo-institutet i Köpenhamn den 17-18 januari. Signe Bremer 

(Lunds universitet), Peter Edelberg (Københavns Unviersitet), Elisabeth Engebretsen 

(Universitetet i Stavanger), Tone Hellesund (Universitetet i Bergen) och Jens Rydström (Lunds 

universitet) möttes och lade upp riktlinjerna för projektet, som pågår 2019-2022. Det ska 

utmynna i ett antal vetenskapliga artiklar och en samskriven monografi eller antologi om 

homofil, gay, lesbisk, queer och transaktivism i de tre länderna från 1948 då Forbundet af 1948 

grundades i Danmark, till vår tid. Peter Edelberg ska studera de nationella organisationerna 

(LGBT Danmark, FRI och RFSL med föregångare), Elisabeth Engebretsen ska studera lesbisk 
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aktivism och kvinnoaktivism inom och utanför de nationella föreningarna och Signe Bremer 

ska studera ’the Trans Turn’, om transaktivism från 1970-talet och framåt. Tone Hellesund och 

Jens Rydström har en mer övergripande roll som seniora forskare.  

Under projektets gång planerar vi att organisera en konferens för nordiska forskare och 

aktivister och en internationell slutkonferens. 

En utställning: Vägen till rösträtt - 100 år sedan införandet 

av allmän och lika rösträtt i Sverige  

 

Varmt välkomna att besöka utställningen - Vägen till rösträtt - utanför Tegnérsalen. Allmän 

och lika rösträtt infördes 17 december 1918 i Sverige och utställningen uppmärksammar svensk 

demokratis 100 års dag och vägen dit. Finns att se 17 december 2018 – Sommaren 2019. 

 

          



 

Bok: Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i 

kvinnorörelsen 1890–1960 

 

 

Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.) 

Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan 

kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum, men 

relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. 

Författarna berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och 

visar dess betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen. 

Författare: Irene Andersson, Eva Borgström, Carina Burman, Beatrice Christensen Sköld, 

Lars Gårdfeldt, Hanna Markusson Winkvist, Ulla Manns, Lisbeth Stenberg, Eva Helen Ulvros 

och Ulla Wikander.          

Läs mer: http://appellforlag.se/den-kvinnliga-tvasamhetens-frirum/                    

 



Bok: Venus, Lucie og Margrethe. Kvindehistorier i kultur, 

religion og politik 

 

Har kvinder en historie? Og kan kvindehistorie stadig skrives meningsfuldt? Kvindehistorie 

opstod som akademisk disciplin i 1970’erne med stort rabalder, men er siden gledet i 

baggrunden til fordel for kønshistorie og queerstudier. Venus, Lucie og Margrethe sætter via en 

række nyere teoretiske og metodiske tilgange kvindehistorien på dagsordenen igen. Bidragene 

spænder vidt, både kronologisk og geografisk, men har alle det tilfælles, at de undersøger 

kvinders forhold, roller og betydning i kultur, religion og politik. Følelseshistorie, materiel 

historie, begrebshistorie og visuel historie er blandt de greb, der bringes i spil for at vise, at 

kvindehistorie ikke er et afsluttet kapitel eller et levn fra 1970’erne, men et område, der kan (og 

bør) blive ved med at have forskningens interesse på linje med mange andre tematikker. 

Redigeret af Sissel Bjerrum Fossat & Lone Kølle Martinsen  

Läs mer: http://www.universitypress.dk/shop/venus-lucie-og-3724p.html 

Bok: Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige  

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt 

hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga 

forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, 

genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och 

framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om 

http://www.universitypress.dk/shop/venus-lucie-og-3724p.html


människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför 

i dag. 

Redaktörer Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud. 

Läs mer: http://www.makadambok.se/ 

 

Konferens: CFP 13th European Social Science History Conference, Leiden, 

The Netherlands, 18 – 21 March, 2020, Women and Gender Network: DOING 
GENDER IN HISTORICAL PERSPECTIVE: THEORY AND PRACTICE 

The ESSHC Women and Gender network invites proposals for individual papers and sessions 

(3-4 speakers, a chair and a commentator) focussing on interconnections between practice and 

theory in applying gender-sensitive historical analysis. We would like to discuss the following 

questions during our forthcoming conference: 

 

•    What is the place of theory in current and future gender history – is it needed or wanted? 

•    How does gender as an analytical category inspire the theorizing of history today? 

•    How is gender history responding to challenges posted by queer, LGBT, and non-

categorical gender studies? 

•    Or the challenges posed by globalization, religious change, or mobility? 

•    Has history used up the potential of ‘gender’ as an analytical tool or can we find new ways 

http://www.makadambok.se/


of theorizing and approaching it? 

•    What role does gender theory play in contemporary memory politics? 

•    How is gender history used and abused in today’s societies? 

 

The Women and Gender network also invites submissions on suffrage and enfranchisement. 

Please, send your proposal by 15 April 2019 at pre-registering on the ESSHC website here: 

https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/pre-registration . 

Konferens: Metropolhistorisk konference og netværk 

Nordøstsjælland har gennem historien udviklet sig til en af landets mest integrerede regioner: 

Fra middelalderens sundbyer, over enevældens total dominerende hovedstad og til dannelsen 

af hovedstadsmetropolen op gennem det 20. århundrede og dennes begyndende 

sammensmeltning med byer og landskaber øst for Øresund efter årtusindeskiftet. Der foreligger 

en ganske betydelig historisk litteratur om Nordøstsjællands og Skånes enkelte byer, 

landdistrikter og senere stationsbyer og forstæder, men kun få bidrag har belyst 

hovedstadsområdets udvikling som en interagerende region og dets samspil med Skåne.  

For at sætte fokus på dette uopdyrkede forskningsområde har organisationen 

Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver (HOKA), Frederiksberg Stadsarkiv og Dansk 

Center for Byhistorie taget initiativ til en metropolhistorisk konference, der afholdes i 

Udvalgsværelse 1, på Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, torsdag 

d. 22. august, 2019, kl. 10-16.  

På konferencen vil der blive fremlagt en række omlæg om hovedstadsområdets udvikling og 

samspil med Skåne fra middelalderen og frem til i dag. Oplæggene vil dels belyse hidtidigt 

gennemførte forskningsprojekter på området og planer for og skitser til kommende projekter, 

dels give indfaldsvinkler til nærmere forskning på området. Har du spørgsmål om konferencen 

og lyst til at bidrage med et oplæg til konferencen, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte 

stadsarkivar Henning Bro på 38212146 eller Hebr02@fredetiksberg.dk  

Deltagelse i konferencen er vederlagsfri. Der serveres formiddagskaffe med brød, let frokost 

med vand samt eftermiddagskaffe med kage. 

Tilmelding til konferencen sker inden  torsdag d. 8. august, 2019 tillige på telefon: 38212146 

eller mail Hebr02@frederiksberg.dk. Til samme kan inden torsdag d. 25. april, 2019 indgives 

titlen på det oplæg, du vil præsentere op konferencen. Oplægget må max. have en varighed af 
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en halv time med diskussion. Efter modtagelse af titler på oplæg og tilmelding til konferencen, 

vil der til alle tilmeldte blive udsendt et program for denne.   

Det er et stærkt ønske fra den kreds, der har taget initiativ til den metropolhistoriske konference, 

at denne vil munde ud i etablering af et metropolhistorisk netværk. Nedenfor kan du læse 

nærmere om formen for det netværk, som vi håber du vil være en del af. 

 

Nästa konferens!  

Nästa konferens för Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning, är i 

Köpenhamn i maj 2019. Mer information kommer.  

 

Hälsningar Emma Severinsson 

Kontakt: Emma.Severinsson@hist.lu.se 


