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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. 

 

Tips och information från nätverket! 

Kvinnlig rösträtt 100 år 

                                                            

Välkommen till en eftermiddag för att uppmärksamma att det är precis 100 år sedan riksdagen 

– efter flera decenniers påtryckningar från rösträttsrörelsen – beslutade att införa lika och 

allmän rösträtt för kvinnor. Vi varvar föreläsningar med tid för fika och avslutar med ett quiz 

där du kan testa dina kunskaper om rösträttens genomförande – och lära dig mer! 

 



Hela eftermiddagen kommer det att finnas bokbord, fika och en utställning i foajén utanför 

föreläsningssalen. 

PROGRAM 

15.00–15.15 Välkomna 

15.15–16.00 Vägen till allmän rösträtt – ett nationellt perspektiv 

Presentation utifrån antologin Rösträttens århundrade, Ulrika Holgersson, Lunds universitet. 

16.00–16.15 Paus 

16.15–17.00 Lokala perspektiv på rösträttsfrågan: 

•Fotografiet berättar: rösträttsmöte i Malmö, maj 1918, Anette Sarnäs, Malmö stadsarkiv. 

•Skånska rösträttskvinnors samarbete med Dansk Kvindesamfund, Malin Arvidsson, Lunds 

universitet.  

•Rösträttsprojekt för nyanlända, Marsanna Petersen och Caroline Lind, Skånes Arkivförbund 

och Nihal Ragab, Giraffa i Staden. 

17.00–17.15 Paus 

17.15–18.30 Quiz – testa dina kunskaper om kvinnlig rösträtt! Eva Bonde, Historiskan och 

Emma Severinsson, Lunds universitet.  

Arrangemanget är gratis och öppet för alla. Det behövs ingen föranmälan, men antalet platser 

är begränsat. Läs mer: https://www.facebook.com/events/818292045205409/ 

Panoptikon i pissoaren 

Föredrag om Stockholmspolisens övervakning av "kriminell homosexualitet" under åren 1944–

1968. Med Andrés Brink Pinto som är doktor i historia, verksam vid Genusvetenskapliga 

institutionen på Lunds universitet. 

När: Tisdag 7 maj 2019 kl. 17:30–19:00 

Plats: Slottet, våning 2 på Malmö stadsbibliotek 

Läs mer: https://www.facebook.com/events/422642581605091/ 

https://www.facebook.com/events/818292045205409/
https://www.facebook.com/events/422642581605091/


Föredraget ingår i en serie om tre på tema #hbtq. Föredragsserien sker i samarbete med Institutet 

för studier i Malmös historia. 

Nästa konferens!  

Nästa konferens för Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning, är i 

Köpenhamn i maj 2019.  

När: Fredag 7 juni, kl 13.00 

Var:  Sociologisk institut, Øster Farigmagsgade 5, 1353 København 

Lokale 16.2.55  

Anmälan för deltagande i konferensen liksom middagen (ange eventuella 

allergier och om vegansk/vegetarisk mat önskas) görs senast 15 maj till 

emma.severinsson@hist.lu.se  

 

Alla är välkomna! 

 

 

Hälsningar Emma Severinsson 

Kontakt: Emma.Severinsson@hist.lu.se 
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