
Nyhetsbrev - Öresundsnätverket för kønshistoriskhistorisk forskning 

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

”Med storken i skole - seksualundervisning i 200 år”

I år markerer vi, at der siden 1814 har været undervisningspligt i Danmark. I den anledning sætter 
vi fokus på skolernes seksualundervisning gennem to århundreder. I tre oplæg fortælles der om 
udviklingen fra 1800-tallets religiøst funderede vejledninger over det gradvise farvel til historien om 
storken til mellemkrigstidens debat og den obligatoriske seksualundervisning i 1970. Ikke mindst 
udviklingen fra de frisindede 70’ere til 80’ernes og 90’ernes ”sikker sex”-kampagner illustrerer, at 
faget altid har måttet tilpasse sig mange forskellige aktører og interesser. Eftermiddagen vil også 
præsentere de splinternye mål for seksualundervisningen og give et bud på, hvor det timeløse fag er 
på vej hen.

Den 25 september 16:00-18:00, København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 
Harpestrengs Vej (opgang 61a), Danmark.

”Ret og Fortællinger. I spændingsfeltet mellem stat, familie og individ”  

Seminaret arrangeres af Cecilie Brito Cederstrøm og Annette Kronborg (Center for retskulturelle 
studier, Det Juridiske Fakultet, KU), Bente Rosenbeck (Center for kønsforskning, Det HUmanistiske 
Fakultet, KU), Louise Zeuthen og (Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Det HUmanistiske 
Fakultet, KU) i samarbejde med Humanistiske Velfærdsforskningsnetværk, støttet af FKK. 

Läs mer på: http://inss.ku.dk/kalendera/ret-og-fortaellinger-e14/

Den 25 september, KUA, Njalsgade 120, lokale 22.2.56 og 22.2.58
Med storken i skole - seksualundervisning i 200 år



KVINFO og Wikipedia 

KVINFO og Wikipedia inviterer til et heldagsseminar, hvor artikler 
om kvinder, køn og ligestilling er i fokus. Vidste du, at kun omkring 
20 procent af de aktive brugere på Wikipedia er kvinder? Det har 
store konsekvenser for, hvilke emner, der bliver skrevet om på dansk 
Wikipedia? mFor at rette op på skævheden inviterer KVINFO og 
Wikipedia til et heldagsseminar, hvor artikler om kvinder, køn og 
ligestilling er i fokus. Seminaret vil være en blanding af korte oplæg 
og introduktion til aspekter af Wikipedia i mindre grupper, og det 
vil være tilrettelagt for dig, der aldrig før har prøvet kræfter med at 
redigere eller skrive til Wikipedia. 

Den 4 oktober 09:30-17:00, KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3, 
121, København K, Danmark.

”Manlighet och våld”

”Manlighet och våld” är temat på ett tillfälle av Religionshistoriska seminariet på Historiska institutionen 
i Lund.  Temat, vilket inspirerats av jihadiströrelsen IS framfart och dess strävan att etablera ett Kalifat, 
har temat Religion, manlighet och krigisk aktivism i Guds namn till försvar för en teokratisk ordning.  

Den 6 oktober 13.15-16, på LUX i sal A233 vid Luns universitet.

Tips från nätverket

Kalendarium för internationell 
genusforskning:
http://koensforskning.soc.
ku.dk/kalender/
http://www.nordkalender.org/
genus/

“Child Protection and International Social work” 

The seminar will adress the following themes: Globalisation/ Internationalisation and International 
Social Work including an excursus on the latest global definition of Social Work as a profession 
(IASSW/ IFSW 2014), which includes the issue of indigenious social work as a crucial part of social 
work. By an example of a family support/ child protection approach it will be explained how 
innovative approaches for mainstream social work may emerge from indigenious social work. 
Seminariet leds av Gästprofessor Dr. Ute Straub, Frankfurt University of Applied Sciences.  
Läs mer på: http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Seminar-Child-Protection-and-International-
Social-work/

Den 30 september 13.15-15, konferensrummet på Scylla, Nordenskiöldsgatan 8 våning 3, Malmö 
högskola. 

Spritny kønsforskning

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater og ph.d’ere fortælle om deres forskning, når KVINFO 
og Foreningen for Kønsforskning i Danmark inviterer til eftermiddage med spritny kønsforskning og 
drinks. Eftermiddagens program byder på oplæg om kvindelige kunsthåndværkere i Marokko, med 
kønnet i byen: kønnede subjektiveringsprocesser i et spatialt perspektiv og heteroseksualitet i Fifty 
Shades-serien. Arrangementet er gratis - tilmelding ikke nødvendig. Läs mer på: http://kvinfo.dk/om-
kvinfo/vaekstlaget-nyt-fra-koensforskningen-2014

Den  26 september 16-19 på København, Christians Brygge 3, KVINFOs bibliotek, Danmark.



”Orgasmeland - 0m 1930’ernes seksuelle revolution”. 

Målet var et nyt og bedre samfund. Midlet var “den fuldkomne orgasme”. I 1933 flygtede Freud-
lærlingen og sexteoretikeren Wilhelm Reich til København og dannede gruppen Dansk Sexpol. 
I en indædt kamp mod nazister, præster, socialdemokrater - og ikke sjældendt sig selv - banede 
gruppemedlemmerne vejen for den seksuelle revolution, vi plejer at tilskrive 1970’ernes 
ungdomsoprør. I bogen “Orgasmeland” fortæller journalist og forfatter Lea Korsgaard den 
fascinerende og besynderlige historie om Dansk Sexpol. Om illegale abortklinikker, sexsange på 
samlevers og Sean Connery i en orgasmemaskine. Og om et seksuelt ideal, der stadig påvirker os den 
dag i dag: Før Sexpol var det sygt at have lyst. I dag er det sygt, når lysten udebliver.

23 oktober 16:00-18:00, København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej 
(opgang 61a), Danmark. 

“Buying sex: A research on clients” 

“Buying sex: A research on clients” är titeln på seminariet som hålls av Luisa Leonini, Professor of 
Sociology, University of Milan, på Centrum för genusvetenskap i Lund under hösten.  Läs mer på: 
http://genus.lu.se/event/buying-sex-a-research-on-clients

Den 29 oktober 15-17, Genusvetenskapliga institutionen, Hus M, Sal 221, Lunds universitet. 

”Skam og skyld”

Forskergruppen Forfatter- og fortællestudier ved INSS arrangerer konference om skam och skuld 
utifrån teman som: ”Sociality and selfhood: the case of shame”, ”Not in Denmark: Shame as a 
national orientation device in Danish debates on asyl policies” och ” Skam og skyld som grænse og 
mulighedsrum – hos Bjørn Rasmussen og Kirsten Thorup”. Läs mer på: http://inss.ku.dk/kalendera/
skam-og-skyld-e14/

30-31oktober, kl. 9-16, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, 
Njalsgade 120, DK-2300 København. 

Tips från nätverket

Antologin  Nya röster. Svenska Kvinnotidskrifter under 150 år, Anna Nordenstam (red.), Gidlunds förlag: 2014. 
Bidragen är skrivna av 14 skribenter.
”Svenska kvinnotidskrifter har en lång tradition. Det började med Tidskrift för hemmet 1859, och har sedan 
fortsatt med många viktiga tidskrifter som Hertha, Morgonbris, Tidevarvet, Kvinnobulletinen, Bang och de 
akademiska tidskrifterna som Tidskrift för genusvetenskap, den populärvetenskapliga Genus och fanzines av 
olika slag.  Det är en brokig skara tidskrifter: långvariga och kortvariga, borgerliga och socialistiska, politiska, 
kulturella och vetenskapliga, små och stora. Mycket skiljer dem åt, men en sak förenar: kvinnotidskriften har 
varit och är en viktig plats att kvinnofrågor i samhället, politiken och kulturen. Kvinnotidskrifterna har varit 
betydelsefulla som opinionsbildare, som kultur- och litteraturförmedlare, som mötesplats för kritiskt tänkande, 
som informationsspridare, som identitetsskapare och humoristisk arena.”



“Voices in Nordic Gender Research”

Celebrating over two decades of Gender Research and of the joint Nordic Journal of Feminist and 
Gender Research, NORA, the journal invites gender- and feminists researchers to participate in the 
first Nordic Conference for Gender Research: NORA conference 2014. Läs mer på: http://www.ruc.dk/
forskning/forskningscentre/ckmm/nordicvoices/
6-7 november 2014, Roskilde universitet. 

”Et barnelig i en kuffert - barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950”

I 1923 fødte Erna i al hemmelighed et barn, som hun straks efter kvalte. Det foregik i stilhed under 
dynen, som hun delte med sin bedstemor, der intet hørte. Erna var ikke den eneste. Fra 1900 til 
1950 blev 614 kvinder dømt for at have forårsaget deres nyfødte barns død. Hvor mange, der 
ikke blev opdaget og dømt, kan vi kun gisne om. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog vil 
oplægsholderen fortælle om nogle af disse barnemordersker og deres samtid og ad den vej prøve at 
forklare, hvordan det kunne gå så galt. Og hun vil diskutere, hvorfor og på hvilken måde de gradvist 
forsvandt og blev til ”fosterfordriversker” i stedet. 

27 november 16:00-18:00, København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej 
(opgang 61a), Danmark

”Hierarki, auktoritet och identitet: arbete och skillnadsskapande i det 
tidigmoderna Sverige”

Docent Karin Hassan Jansson, verksam vid Uppsala universitet.  gästar historiska institutionen i 
Lund och föreläser på temat: ”Hierarki, auktoritet och identitet: arbete och skillnadsskapande i det 
tidigmoderna Sverige”

Den 2 december 14.15 - 16:00, på  LUX A332 vid Lunds universitet. 

Tips från nätverket

Bente Rosenbeck, medlem i Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning, ledare för Center for Kønsforskning 
och professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i Köpenhamn har utkommit med boken Har 
videnskaben køn? Kvinder i forskning på Museum Tusculanums förlag. Boken går igenom kvinnors deltagande 
och prestationer inom det vetenskapliga området, med fokus på både historia och genusvetenskap. Den visar 
också på vilket sätt genusvetenskap och kvinnors aktiva närvaro har förändrat vetenskapen, något den har 
kunnat göra då vetenskapen aldrig har varit värdeneutral. 



”Hierarki, auktoritet och identitet: arbete och skillnadsskapande i det 
tidigmoderna Sverige”

Docent Karin Hassan Jansson, verksam vid Uppsala universitet.  gästar historiska institutionen i 
Lund och föreläser på temat: ”Hierarki, auktoritet och identitet: arbete och skillnadsskapande i det 
tidigmoderna Sverige”

Den 2 december 14.15 - 16:00, på  LUX A332 vid Lunds universitet. 

Konferens höstterminen 2014

Øresundsnätverket för kønshistorisk forsknings nionde konferens äger rum i Lund i det nya huset 
för humaniora och teologi, LUX. Den anordnas av Historiska institutionen vid Lunds universitet i 
samarbete med Centrum för Öresundsstudier (CORS) fredagen den 14 november kl 13 till 18 med 
efterföljande middag och god samvaro på kvällen.

 Ni som önskar göra en forskningspresentation kan anmäla er till ulrika.holgersson@hist.lu.se - som 
vanligt är det först till kvarn som gäller.

Lokal och fullständigt program kommer inom kort.

“The politics of gender in parenting support strategies”

Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Lunds universitet håller i seminariet: “The politics of gender in 
parenting support strategies” på Centrum för genusvtenskap I Lund. 

Den 3 december 15-17, Genusvetenskapliga institutionen, Hus M, Sal 221 vid Lunds universitet. 

Call for papers: Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och 
sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts historiker från olika akademiska discipliner för att 
presentera och diskutera ny forskning. Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum 
i Stockholm 19-21 augusti 2015. Det arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker 
(SKOGH) i samarbete med Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid 
Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns 
högskola.
Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet 
på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya 
empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens 
framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till 
akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar 
står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska 
kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det 
nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

Läs mer på: http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/


