
Nyhetsbrev nr 2, 2017.  

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 

VÆKSTLAGET - Nyt fra kønsforskningen 

        

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater fortælle om deres forskning, når KVINFO og 

Foreningen for Kønsforskning inviterer til fyraftensarrangement med spritny kønsforskning. 

”Women, Mentoring and the (re)production of (fe)male leadership” af Jette Sandager. 

"De tror jo man er gal - en undersøgelse af seks danske transkønnedes tro og religion" af 

Anne Kristine Føns Jørgensen. 

Eftermiddagen første oplæg starter med Jette Sandagers speciale, der handler om 

potentialer og faldgruber i mentorprogrammer. Specialet analyserer de sociale og politiske 

effekter af DJØFs Talent Mentor Program, som er oprettet med det formål at fremme 

diversitet i ledelsen af offentlige og private organisationer. Specialet viser hvordan, at 

mentorprogrammet på trods af, at det meget vel kan have succes med at hjælpe flere 

kvinder til at blive ledere, også reproducerer en række meget stereotype kønsroller og –

forventninger, og derfor i sidste ende fejler med at bibringe ledelse mere diversitet i dens 

forståelse og praksis. Specialet vandt 'Thesis of the Year' inden for social sciences på CBS i 

2016. 

http://kvinfo.dk/nyheder/pris-til-kvinfos-jette-sandager
http://kvinfo.dk/nyheder/pris-til-kvinfos-jette-sandager


Herefter skal vi høre om Anne Kristine Føns Jørgensens speciale, der er baseret på interviews 

med seks danske transkønnede. Specialet undersøger, hvordan deres tro udfolder sig, om 

den understøtter eller udfordrer samfundets kønsnormer og hvilken betydning deres tro har 

for dem i forhold til at håndtere deres transkønnethed. 

När: 21. april 2017, kl. 16.00 - 18.30 

Var: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3 

KVINFO hotas och behöver allt stöd! 

KVINFO är ett kunskapscenter för genus, jämställdhet och mångfald i Köpenhamn i Danmark. 
En av KVINFOs centrala delar är biblioteket, som inte bara har en unik samling av böcker 
utan också bibliotekarier med specifik kunskap om jämställhet, genus och feminism 
historiskt och i dag. Institutionen har bidragit till markeringen av 100-året för allmän rösträtt 
och förmedlar kvinno- och genushistoriska källor och forskning. 
  
Den danska kulturministern, Mette Bock, från partiet Liberal Alliance hotar existensen av 
KVINFO genom att vilja lägga in biblioteket under det Kungliga Biblioteket. En annan politiker 
från Liberal Alliance, Laura Lindahl, har uttalat att detta är första steg emot att stänga ner 
KVINFO helt. Liberal Alliance menar att KVINFO är politiskt och därför inte bör få ekonomiskt 
stöd från staten. 
  
Det är inte första gången att en regering har velat stänga ner KVINFO. Tidigare har det 
lyckats att avvärja, och förhoppningen är att det är möjligt igen. Därför: 

1. Skriv ditt namn på den nordiska eller den danska namnsinsamling redan i dag (se 
längre ner) 

2. Om du är på Facebook: Gilla ”BEVAR KVINFO” 
3. Om du har använd dig av KVINFO, ta en bild på dig själva med ett A4 där du skriver, 

vad du har använd KVINFO till. Tagga bilden med #bevarkvinfo och 
#jegharbrugtkvinfo. Kom ihåg att göra bilden offentlig 

4. Sprida namsninsamlingerna och denna info i din nätvärk 

Onsdagen den 5 april är det ett första möte i det nya ”Bevar KVINFO” nätvärket på 
Arbejdermuseet i Köpenhamn kl. 16.30. Kom gärna om du har möjlighet. Förhoppningsvis 
lyckas vi mobilisera många så det inte går att stänga ner KVINFO.   

Namnsinsamling för icke-danska nordiska forskare:  
https://www.skrivunder.com/bevara_kvinfo#sign 

Underskriftindsamling fra danske forskningsmiljøer:  
Se det vedhæftede dokument. Skriv en mail til Rikke Andreassen (rikkean@ruc.dk) og Kirsten 
Hvenegård-Lassen (kirs@ruc.dk) med dit navn, din titel og eventuelt ansættelsessted. 

https://www.skrivunder.com/bevara_kvinfo#sign
mailto:rikkean@ruc.dk
mailto:kirs@ruc.dk


  
Den danska namnförteckningen:  
 

ÅBENT BREV TIL REGERINGEN:  KVINFOS BIBLIOTEK ER VIGTIGT 

FOR UNDERVISNING, FORMIDLING OG FORSKNING 

Vi ser med stor bekymring på Regeringens seneste beslutning om at lukke KVINFOs bibliotek 
som selvstændig enhed. Som undervisere på landets universiteter i køns- og kulturfag 
kender vi betydningen af KVINFOs bibliotek for vores studerende. Her kan de indhente den 
nyeste danske og internationale forskning om køn og ligestilling fra alle discipliner. Særligt 
vigtigt er den kvalificerede, kompetente og venlige vejledning og rådgivning, som biblioteket 
tilbyder studerende og andre interesserede. Hjælp til informationssøgning og adgang til 
viden er essentiel, når de studerende skal skrive selvstændige forskningsbidrag, som fx 
bachelorprojekter, specialer eller ph.d.-afhandlinger. Den specialiserede og 
forskningsbaserede vejledning på KVINFOs bibliotek er et uovertruffent og vigtigt bidrag til 
uddannelserne på universiteterne. Med den nyindførte gymnasiereform, der kræver øget 
fokus på ligestilling og køn for både undervisere og elever, vil nødvendigheden af KVINFOs 
biblioteks ekspertise, ikke mindst deres Skoletjeneste, kun vokse. 

Køns- og kulturfagene på universitetet ligger typisk på store institutter, hvor større fag 
dominerer. Der er således kun få institutionelle tilbud til studerende og forskere på 
universitetet. KVINFO har gennem en årrække sikret, at den tværdisciplinære forskning i køn 
og ligestilling har et fælles bibliotek med specialiseret viden. 

Som forskere på landets universiteter kender vi også KVINFOs betydning for formidling af 
dansk forskning om køn og ligestilling, hvorved nyskabt viden sættes i spil og anskueliggøres 
såvel nationalt som internationalt. Disse forskningsresultater bliver anvendt i uddannelserne 
på bl.a. gymnasier, seminarer og universiteter. Vi bruger selv jævnligt KVINFOs formidling af 
nyeste forskningsresultater og oversigter over nye udgivelser i vores forskning. Derudover 
løfter KVINFOs webmagasin en yderst relevant og vigtig opgave ved at formidle vanskeligt 
tilgængelig og kompleks forskning i et sprog, som alle kan forstå. KVINFO er således et 
uvurderlig bindeled mellem akademia og den omgivende samfund. 

Den viden om køn og ligestilling, som KVINFO formidler, er skabt gennem videnskabelige 
metoder og er godkendt af de videnskabelige samfund gennem bl.a. peer-review processer i 
internationale tidsskrifter. Videnskabelig viden er derfor hverken venstreorienteret eller 
politisk, men står til ansvar overfor metodiske og videnskabelige standarder. Og den viden, 
som KVINFO formidler, forholder sig aktivt til samfundet og samtiden og kan kvalificere og 
understøtte den offentlige debat og politiske beslutninger. I 2017 er det 30 år siden, at 
KVINFO blev en selvejende institution. I alle årene har KVINFO bidraget med vigtig og 
kvalificeret viden, så ligestillingspolitik kunne baseres på et sagligt og vidensbaseret 
grundlag. 

Endeligt har KVINFO spillet en central rolle i forskerrekruttering og –pleje af yngre 
forskningstalenter. I samarbejde med Foreningen for Kønsforskning i Danmark afholder 
KVINFO populære arrangementer, hvor ny-udklækkede kandidater og ph.d.ere fra landets 
universiteter fortæller om deres resultater. Det giver de yngre forskere mulighed for at 
netværke og præsentere og diskutere deres forskning i forskningsmiljøerne. 



Vi kan på det stærkeste anbefale, at KVINFO forbliver et selvstændigt forsknings-, videns- og 
formidlingscenter med de gode effekter, KVINFO har, for forskning, undervisning, og 
formidling. KVINFO er en institution, der historisk såvel som i dag synliggør Danmark på 
bedste vis i den internationale forskning. Vi håber derfor på, at regeringen vil sikre KVINFO 
og KVINFOs bibliotek. 

Skriv en mail til Rikke Andreassen (rikkean@ruc.dk) og Kirsten Hvenegård-Lassen 
(kirs@ruc.dk) senest allerede tirsdag aften (28/3 2017) med dit navn, din titel og eventuelt 
ansættelsessted, hvis du vil med på listen. 

Charlotte Kroløkke, Professor mso Syddansk Universitet 

Michael Nebeling Petersen, adjunkt Syddansk Universitet 

Camilla Bruun Eriksen, Ph.d.-studerende Syddansk Universitet 

Katrine Meldgaard Kjær, Ph.d.-studerende Syddansk Universitet 

Karen Hvidtfeldt Madsen, Lektor Syddansk Universitet 

Maria Mortensen, Ph.d.-studerende Syddansk Universitet 

Matilde Lykkebo Petersen, Ph.d.-studerende Syddansk Universitet 

 

Kønshistorisk Netværk i Danmark 

Historikere for bevarelse af KVINFO 

Den danske kulturminister Mette Bock fra partiet Liberal Alliance truer eksistensen af 
KVINFO. Hun vil lægge biblioteket ind under Det Kongelige Bibliotek. Hendes partikammerat, 
Laura Lindahl, har udtalt, at dette er det første skridt mod at ville lukke KVINFO helt. Liberal 
Alliance mener, at KVINFO er politisk, og derfor ikke bør modtage økonomisk støtte fra 
staten. 

Som historikere og brugere af KVINFOs bibliotek beklager vi den danske kulturministers 
forslag dybt. KVINFO har siden 1982 opbygget en helt unik ekspertise om kønshistorie og 
kvindehistorie, som vi frygter vil forsvinde hvis ministerens forslag bliver virkelighed. Vi er 
ikke i tvivl om at Det Kongelige Bibliotek er en velfungerende institution, men den kan ikke 
erstatte de opgaver KVINFOs personale har løftet og den mødeplads, som KVINFOs bibliotek 
rent fysisk udgør. 

KVINFOs bibliotek er ikke bare et sted, hvor en unik samling bøger og tidsskrifter opbevares, 
det er også en mødeplads for forskere, studerende og formidlere, og her udveksles 
synspunkter, som fører til ny forskning og om køn, ligestilling og mangfoldighed. Hvis 
biblioteket underlægges det Kongelige Bibliotek vil denne unikke mødeplads forsvinde. 

Som undervisere, vejledere og redaktører har vi trygt kunne henvise vores studerende og 
skribenter til KVINFOs databaser, historiske kildemateriale, vejledning hos KVINFOs 

mailto:rikkean@ruc.dk
mailto:kirs@ruc.dk
http://www.knid.dk/


bibliotekarer. Og selv har vi som kønshistoriske forskere og formidlere haft glæde af at få 
hjælp af specialiserede bibliotekarer. 

At lukke KVINFO vil være at bevæge det danske samfund et skridt væk fra ligestilling, da det 
vil besværliggøre forskning om køn, ligestilling og mangfoldighed i Danmark. Styregruppen 
for Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD) udtrykker hermed sin støtte til #bevarkvinfo. 

KNiD, 26.03.2017 

KNiD’s styregruppe: 
Birgitte Possing, professor, dr.phil., Rigsarkivet, bp@sa.dk 
Bolette Frydendahl Larsen, ph.d.-stipendiat, Historiska institutionen, Lunds Universitet, 
bolette.frydendahl_larsen@hist.lu.se 
Cecilie Bjerre, ph.d.-stipendiat, Institut for Historie, Syddansk Universitet, cbjerre@sdu.dk 
Kristine Kjærsgaard, lektor, ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet, 
kristinek@sdu.dk 
Lone Kølle Martinsen, adjunkt, ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet, 
koelle@sdu.dk 
Nina Trige Andersen, cand.mag., redaktionen for tidsskriftet Arbejderhistorie, 
trige@lynxtext.dk 

 

Tips och information från nätverket! 

KKF 2018/2: Historiske perspektiver på køn: 

Temanummer af Kvinder, Køn & Forskning 

  

Dette temanummer adresserer køn ud fra historiske perspektiver. Historiske tilgange har 

længe været en del af kønsforskningens mangfoldige metodologiske værktøjskasse. Vi 

ønsker med dette temanummer dels at spørge, hvor de historiske perspektiver på køn er 

henne nu – hvad er de væsentlige emner, problematikker, etiske og metodiske spørgsmål, 

som træder frem i historiske tilgange til køn i dag – dels ønsker vi at samle forskellige 

tilgange og perspektiver på køn og historie i et samlet nummer for derigennem at opfordre 

til debat og videre udvikling af disse tilgange. Det er ikke tænkt som (blot) et kønshistorisk 

temanummer, hvor kønnede individer og kønskategorier er genstand for traditionel 

faghistorisk undersøgelse, men (også) et temanummer, hvor både kønskategorier og 

metodologiske historiske værktøjer tages op til eftersyn. 

Historie som tidslighed, situation og fortælleform er netop væsentlig som perspektiv på køn 

(og andre emner), fordi disse kan give nye perspektiver på dét, som tages for givet i nutiden 

og fordi historien samtidig bliver meningsfuld ud fra og peger på, hvad der ses som vigtigt i 

https://www.facebook.com/events/1915554868676550/


en nutidig kontekst. Med andre ord er historie et refleksivt felt, hvor også historiefagets 

tilgange og ikke mindst fremstillingsformer kan være vigtige at belyse. 

Dette temanummer har dermed en åben og undersøgende tilgang til, hvad der menes med 

historiske perspektiver på køn. Mulige emner (forslag): 

• historiske perspektiver på kønsmagt og kønnede privilegier 

• trans*- og intersex-historie 

• homo-, bi og heteroseksualitetshistorie 

• skiftende historiske kønskategorier og -konfigurationer 

• queer historieskrivning 

• teoretiske og/eller metodologiske diskussioner om historie og køn 

• etiske aspekter ved historisk kønsforskning 

• historiske perspektiver på kønnede normer, ideer, begreber osv. 

• levede historiske kønnede og seksuelle erfaringer 

• internationale/tværkulturelle historiske perspektiver på køn 

• historiske intersektioner mellem køn, disability, race, etnicitet, aldring, og lign. 

• queer temporaliteter 

• medicinhistoriske perspektiver på køn 

• køn i samfunds/politisk historisk perspektiv 

• historiske perspektiver på køn i medierne 

• kreativ kønshistorieskrivning 

 

Temaredaktører: 

Marie-Louise Holm, ph.d-studerende, Tema Genus, Linköpings universtitet 

Morten Hillgaard Bülow, ph.d, Koordinationen for Kønsforskning/Medicinsk Museion, 

Københavns Universitet 

Anne Folke Henningsen, ph.d., lektor, Saxo Instituttet, Københavns Universitet 

 

Deadline for abstracts (max 200 ord): 20. april, 2017 

Deadline for artikler/andre bidrag: 1. oktober, 2017 

Alle bidrag sendes til: redsek@soc.ku.dk 

Skrivevejledning findes på: http://koensforskning.soc.ku.dk/kkf/skriveguide/ 

 

 

  

mailto:redsek@soc.ku.dk
http://koensforskning.soc.ku.dk/kkf/skriveguide/


Article: “A Philippine History of Denmark: From Pioneer Settlers to 

Permanently Temporary Workers” 

Author: Nina Trige Andersen 

In: Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints, 65, no. 1 (2017) p. 31–70, 

Ateneo de Manila University 

Abstract: In 1973 forty-nine women left the Philippines to work as chambermaids at the 

Hotel Scandinavia in Copenhagen. They became known as “The 49ers” and were among the 

last “Filipino Pioneers,” as the arrivals of 1960–1973 referred to themselves. In late 1973 

Denmark formally stopped issuing work permits for third-country nationals, which 

profoundly changed the conditions for later arrivals. Since the 2000s a new wave of migrants 

from the Philippines has entered Denmark on a much larger scale but under more precarious 

conditions. This article traces the lives of The 49ers and examines the relations between the 

generation of the Pioneers and the later migrants, illustrating a history of creating labor in 

motion. 

Två böcker om biografier 

Birgitte  Possing har skrivit två böcker om biografisk forskning.  

Understanding Biographies. On Biographies in History and Stories in Biography, University 

Press of Southern Denmark, Läs mer: http://www.universitypress.dk/shop/understanding-

biographies-3560p.html  

Biography, Gender and History: Nordic Perspectives (eds. Erla Hulda Halldórsdóttir, Tiina 

Kinnunen, Maarit leskelä-Kärki & Birgitte Possing), Cultural History, Kulttuuurihistoria 14 

ISBN 978 951 29 6677 6. Läs mer: https://utushop.utu.fi/p/1900-biography-gender-and-

history-nordic-perspectives/ 

 

Svenska rösträttsnätverket: 

Fighting for Democracy − Experiences from the Dutch, Polish and 

German Suffrage Movements 

Datum och plats: 26 April 2017, Stockholms Universitet, seminarierum E 371, Kl 13.00-17.00 

Program: 

http://www.universitypress.dk/shop/understanding-biographies-3560p.html
http://www.universitypress.dk/shop/understanding-biographies-3560p.html
https://utushop.utu.fi/p/1900-biography-gender-and-history-nordic-perspectives/
https://utushop.utu.fi/p/1900-biography-gender-and-history-nordic-perspectives/


Between Entertainment and Imperial Politics: the uses of folklore in the spectacle of the 

International Woman Suffrage Alliance 

Mineke Bosch, Professor, University of Groningen, Holland 

The History of Women’s Suffrage in Poland 

Małgorzata Fuszara, Professor, Warsaw University, Polen 

The struggle for Women’s Suffrage in Germany: Which suffrage and for whom? 

Gabriele Abels, Professor, Eberhard Karls University Tübingen, Tyskland 

Moderator: Silke Neunsinger, docent, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

Anmälan senast 19 april till christina.florin@historia.su.se 

Välkommen! 

Symposiet anordnas med stöd av Riksbankens Jubileumsfond 

 

                                          

Nästa konferens! 

Nästa konferens kommer att vara 5 maj på Københavns Universitet, Søndre 

Campus lokale 27.0.17,  k.l 13-18. Boka in detta i era kalendrar!  Program 



kommer ut senast i mitten av april och som vanligt är det flera intressanta 

presentationer! 

 

/Emma Severinsson.  

Kontakt: Emma.Severinsson@hist.lu.se 


