
Nyhetsbrev nr 1, 2020.   

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 från båda sidor om sundet  

Öresund som gränslandskap 

Maja Sager, lektor på Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, kommer att tala 

om Öresundsregionen med fokus på migration, gränser och medborgarskap. Maja Sager 

beskriver det själv som ”De processer som omger gränspolitik och gränskontroll begränsar allt 

för ofta migranters rättigheter, familjer och kontroll över sin livssituation. Gränser formar 

samhället också i bredare bemärkelse och påverkar människors villkor tvärs över uppdelningar 

som migrant/medborgare. I det här föredraget kommer vi att titta på Öresundsregionen utifrån 

dessa perspektiv på gränser och spåra några av de sätt som det sociala och politiska landskapet 

formats under åren runt Europas solidaritetskris 2015.” Varmt välkomna att lyssna på Maja 

Sagers föredrag! 

I år, 2020, fyller Öresundsbron 20 år. Centrum för Öresundsstudier kommer att uppmärksamma 

detta på olika sätt, för att sätta fokus på vad bron har betytt och betyder för regionen, för 

Danmark och för Sverige. Detta föredrag är en av aktiviteterna för att uppmärksamma 

Öresundsbrons 20 år. 

När: Kl. 18.00-19.00 tisdag den 11 februari 2020 

Var: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6 



 

Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser 1905-1975 

I 1905 blev der i alle landets kommuner oprettet værgeråd – fra 1933 til 1976 kaldet 

børneværn. De skulle føre tilsyn med børn, give forældre advarsler og kunne i sidste instans 

tvangsfjerne barnet. Men hvordan sikrede børneværnet sig, at deres ofte gennemgribende 

beslutninger skete på veloplyst grundlag? 

 

Langt de fleste anbringelsessager var kendetegnet ved at befinde sig i en gråzone, hvor der 

ikke var tale om brutale mishandlingssager. Så hvordan blev disse ’gråzonesager’ til 

anbringelsessager? 

Eftermiddagens foredragsholder er historiker og ph.d. Cecilie Bjerre.            

När: 27 feb 2020 kl. 15:30 - 17:00  

Var: Hovedkassen, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København  

Läs mer: https://billetto.dk/e/foredrag-nar-staten-er-far-og-mor-bornevaernets-anbringelser-

1905-1975-billetter          

Kvindernes Internationale Kampdag i FOA 

Forbundshuset slår dørene op, og inviterer alle til 8. marts-arrangement, som blandt andet 

giver et skarpt indblik i, hvordan fortidens kvindesyn stadig i dag sætter et negativt aftryk på 

kvindernes lønsedler. Manden er familiens hovedforsøger og skal have et forsørgertillæg. 

Hvad kvinden tjener, hvis hun også arbejder, er en biindtægt. Familiens lommepenge. Sådan 

lød i grove træk den logik, der herskede for mere end 50 år siden, da offentligt ansattes løn 

skulle indplaceres på forskellige løntrin ved indførslen af den såkaldte Tjenestemandsreform i 

1969. Og sådan lyder en af hovedkonklusionerne fra ph. d. og historiker Astrid Elkjær 

Sørensen, der forsker i ligestilling. 

På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts fortæller hun om sit forskningsprojekt 

for Ligelønsalliancen – herunder FOA, der kræver et opgør med Tjenestemandsreformens 

negative konsekvenser for kvinders løn anno 2020. Det sker i FOAs forbundshus i 

København, hvor alle er velkomne til at deltage. 

Mød også direktør for KVINFO Henriette Laursen, som vil fortælle om organisationens 

https://billetto.dk/e/foredrag-nar-staten-er-far-og-mor-bornevaernets-anbringelser-1905-1975-billetter
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arbejde og kommende indsatser, efter den har fået tilført en ekstra bevilling med Finansloven 

2020.  

 

Velkomsttalen holdes af formand for Kost- og Servicesektoren, Pia Heidi Nielsen, der også 

vil sætte gang i den ligestillingsdebat, der vil foregå ind i mellem de fællessange og 

arbejdersange, som Nina og Niklas Schneidermann (guitarist og sangskriver i Magtens 

Korridorer) fører gæsterne igennem. 

När: Söndag 8 mars 2020, kl. 13:30–17:00 

Var: Stauning Plads 1-3, 1607 Köpenhamn 

Läs mer: https://www.facebook.com/events/2265732347061482/ 

Kvinnor och fred 

                                              

Det traditionsenliga högtidlighållandet av Internationella kvinnodagen sker i år fredagen 6 

mars (8 mars är en söndag). Temat är Kvinnor och fred. Forskning, politik, journalistik och 

aktivism. Kvinnor har historiskt arbetat och engagerat sig för fredsfrågor och FN:s 

säkerhetsråd har slagit fast, att allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och kvinnors behov och 

rättigheter ska alltid beaktas. 2000 antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd resolution 1325, och 

det var första gången som FN:s medlemsstater gemensamt agerade för att inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv när det gäller fredsarbetet. 

https://www.facebook.com/events/2265732347061482/


Hur har då kvinnors fredsarbete sett ut förr och hur ser det ut idag? Vilken bild av fredsarbete 

ger medierapporteringen i samband med olika konflikter och krig? De allra flesta individer är 

för fred och emot krig så klart, men hur kommer det sig då att vi trots detta är så 

fascinerade av att se krigsfilmer?  Det är dessa frågor seminariet Kvinnor och fred ska 

handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare och 

opinionsbildare. 

När: 6 mars 2020, kl. 10.00-16.00 

Var: SOL hörsal, Helgonabacken 12, Lund 

Läs mer: https://www.lu.se/event/kvinnor-och-fred-forskning-politik-journalistik-och-

aktivism 

Nattlöperskor – om handeln med sex på 1700-talet  

Borgardottern Lena Cajsa Bohmans märkliga levnadsöde är utgångspunkt för boken Mamsell 

Bohmans fall, som handlar om handeln med sex i 1700-talets Stockholm – en stad som 

liknades vid Sodom. Från jungfruburar, kaffehus och horbaler vittnar källor om kopplares 

nätverk, manliga umgängesformer, kvinnors villkor och vardagslivets skvaller och våld. 

Författaren Rebecka Lennartsson är docent i etnologi med Stockholms prostitutionshistoria 

som specialitet. Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och 

Malmö Stadsbibliotek. 

När: Torsdag 26 mars, kl. 17:30 - 19:00. 

Var: Malmö stadsbibliotek, Slottet plan 2 

Läs mer: https://mau.se/kalender/nattloperskor--om-handeln-med-sex-pa-1700-talet/ 

Föredrag: I husbondens bröd och arbete. 

I det förindustriella bondesamhället arbetade en mycket stor del av den unga ogifta 

befolkningen i Sverige som tjänstefolk, som pigor och drängar. De var legalt underordnade 

husbonden och matmodern i enlighet med de särskilda tjänstehjonsstadgorna, men de levde 
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och arbetade nära övriga hushållsmedlemmar. När kontraktet upphörde efter ett år, tog de ofta 

sin kista med kläder och tillhörigheter och flyttade till ett annat hushåll. 

I presentationen beskrivs dels de sociala och ekonomiska strukturer som tjänstefolkets arbete 

ingick i, dels de konflikter över löner, arbetsförhållanden och relationer som tjänstefolk och 

husbondfolk hade. 

 

Carolina Uppenberg är doktor i ekonomisk historia, just nu verksam i Lund. 

När: Torsdag 2 april 2020 kl. 18:30–19:30 

Var: Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3. 

Läs mer: https://www.facebook.com/events/1223662431155895/ 

 

Øresund 2040: Framtidens rörelser 

2020 fyller Öresundsbron 20 år. Köpenhamns universitet, Lunds universitet och 

Øresundsinstituttet arrangerar en konferens där detta är utgångspunkten för att undersöka hur 

de kommande 20 åren kan se ut. Vilken är framtidens Öresundsregion? Öresund är ingen 

beständig, juridiskt definierad region, utan blir till det som vi väljer. Frågan är vilka visioner 

som finns av den framtida Öresundsregionen, och hur dessa visioner kan komma att 

förverkligas?  

På konferensens förmiddag samlar vi oss kring ”Rörelse och gränser”. Forskare och 

verksamhetsledare från Sverige och Danmark som Marie Sandberg, Karsten Deppert, Orvar 

Löfgren och Dorte Bo Bojesen kommer att presentera och diskutera frågor om nation, kultur, 

migration och politik. På eftermiddagen kommer konferensen att fokusera ”Udvikling og 

byplanlægning”, där forskare, politiker och praktiker som Lunds prorektor Sylvia Schwaag 

Serger och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen presenterar och diskuterar framtidens 

region utifrån frågeställningar om urbanisering, utveckling, klimat och rörlighet.  

Konferensen är ett samarbete mellan Centrum för Öresundsstudier (Lunds universitet), 

Øresundsinstituttet och Saxo-instituttet (Københavns universitet) 

När: kl. 09.00-16.00 torsdag den 23 april 2020 

https://www.facebook.com/events/1223662431155895/


Var: Lokal 23.0.50 (Bygning 23), Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8, 2300 

København S 

Läs mer:  https://www.cors.lu.se/form/anmalan-1 Anmälan stänger när alla platser är fyllda, 

eller den 14 april 2020. Har du några frågor om konferensen är du välkommen att skriva till 

mia.krokstade@cors.lu.se  

  

Tips och information från nätverket! 

Den danske historiker Wilhelm von Rosen døde i foråret 2019. Han skrev det fantastiske to-binds 

værk Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912 i 1993. Samme år blev han dr.phil. Von 

Rosen var i mange år ansat i Rigarkivet og aktivist i Bøssernes befrielsesfront.(BBF).  Jens Rydstrøm og 

Dag Hede har skrevet en nekrolog i Lambda Nordica 

https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/566/537 

En hälsning från SKOGH: 

Hej! 

Föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker – har en ny hemsida, och vi skulle därför 

vilja beer att sprida informationen nedan på era institutioners maillista och bland andra intresserade.  

Välkommen som medlem i SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker. SKOGH är en ideell och 

partipolitiskt obunden organisation, vars syfte är att uppmuntra, stödja och samordna vetenskapligt 

arbete i kvinno- och genushistoria över alla tidsperioder. Vidare är syftet att stödja utbytet av 

information och tryckta alster, samt att uppmuntra nationella och internationella utbyten. 

SKOGH:s styrelse ambulerar mellan lärosäten och är under perioden 2018–2021 baserad i 

Malmö/Lund. Utöver lokala aktiviteter för att stimulera utbyte mellan genushistoriker inom olika 

discipliner ordnar vi varje termin en nationell träff. Den senaste hölls i november 2019 med temat 

genushistoriska perspektiv i undervisningen.  

 

Medlemsavgiften uppgår för närvarande till 200 kronor för disputerade och 100 kronor för 

doktorander/studenter. Använd föreningens plusgirokonto 79 91 04-5. Det går också bra att swisha:  

123 – 109 97 87. Ange namn och e-postadress.  

Medlem kan alla bli, som fullföljt universitets- och högskolestudier på minst c-nivå med uppsats med 

historisk inriktning eller motsvarande. 

 

SKOGH är ansluten till IFRWH (the International Federation for Research in Women’s History, en av 

kommittéerna under ICHS, International Committee of Historical Sciences, som vart femte år ordnar 
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internationella historiska kongresser) och följer dess stadgar beträffande det internationella 

samarbetet. 

På vår hemsida kan du läsa mer om SKOGH: http://www.sverige-skogh.se/ 

Du kan kontakta oss på Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/SKOGHforening/about/?ref=page_internal 

 eller via mail: info@sverige-skogh.se 

 

'Køn, magt og mangfoldighed' 

 

 

 

Bogen 'Køn, magt og mangfoldighed' giver et aktuelt indblik i kønsforskningen. Den viser 

spændvidden i forskningsområdet, som handler om alt fra social dumping over unge fædre og 

kvindegrupper i Folketinget til køn, race og etnicitet. Bogen er for læsere, der vil være up-to-date med 

den aktuelle køns- og feminismeforskning. 

I 'Køn, magt og mangfoldighed' diskuterer forfatterne nogle af de spørgsmål, som er aktuelle i køns- 

og ligestillingsdebatten: 

- Hvad er køn? 

- Hvorfor er der stadig uligestilling? 

- Kan der skabes fællesskab og forandring? 

- Hvad er et ligestillet og retfærdigt samfund? 

- Hvor er kønsforskningen i alt dette? 

Forfatterne er Lise Lotte Hansen, der også har redigeret bogen, Signe Arnfred, Line Skovgaard Juhl, 

Christina Hee Pedersen, Christel Stormhøj, Iben Charlotte Aamann, Rikke Andreassen, Anna Maria 

http://www.sverige-skogh.se/
https://www.facebook.com/pg/SKOGHforening/about/?ref=page_internal
mailto:info@sverige-skogh.se


Collin Hansen, Cecilie Aaby, Christina Dalsgaard Clausen, Lene Bull Christiansen, Hanne Marlene 

Dahl, Mette Marie Stæhr Harder, Yvonne Mørck, Kenneth Reinicke, Rashmi Singla og Christina 

Naike Runciman. De er alle tilknyttet Center for Køn, Magt & Mangfoldighed ved Roskilde 

Universitet. 

Läs mer: https://ruc.dk/nyheder/ny-bog-giver-et-aktuelt-indblik-i-koensforskningen 

 

Nästa konferens!  

Nästa konferens för Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning är fredagen 24 april kl 13-

18 på Roskilde universitet (RUC). Mer information kommer framöver!  

Om du vill presentera: skicka in en titel på din presentation och vilket universitet du tillhör till 

emma.severinsson@kultur.lu.se senast 24 mars. Presentationen är ca 20 minuter plus 10 

minuter frågor.  

Alla är välkomna! 

 

 

Hälsningar Emma Severinsson 

Kontakt: Emma.Severinsson@kultur.lu.se 
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