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Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) 
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00 
Målgruppe:  Alle interesserede 
Arrangører:  Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet)  
Vært:  Professor Christian Graugaard 
Adgang:   Gratis 

 
 

21. oktober 2021:  
Karl Peder Pedersen 
Poul Andræ – den kontrærseksuelle københavner  
 
Juristen Poul Andræ (1843-1928) voksede op i det københavnske borgerskabs øverste lag 
som søn af statsminister C.G. Andræ og kvindesagsforkæmperen Hansine Schack, og 
allerede som teenager blev han klar over, at han var til mænd. Med afsæt i hidtil ukendte 
dagbøger og breve beretter historiker og tidligere arkivar Karl Peder Pedersen i biografien 
”Poul og kærligheden” om Poul Andræs livslange kamp med sine følelser og sin 
seksualitet. Bortset fra fem år som amtsforvalter i Skanderborg levede Andræ hele sit liv i 
København, hvor han efterhånden blev en kendt profil. Han var et generøst menneske og 
testamenterede en stor del af sin formue til velgørende formål – og til gamle elskere. 
 
 

25. november 2021: 
Lene Østermark-Johansen 
Oscar Wilde i Danmark 
 

Efter en lang og kompliceret retssag blev forfatteren Oscar Wilde i foråret 1895 idømt to 
års fængsel for at have forbrudt sig mod den såkaldte Labouchère Amendment Act, som 
kriminaliserede enhver seksuel kontakt mellem mænd. I de efterfølgende årtier stod 
Wildes person og litterære værker i skyggen af den celebre retssag, både i England og i 
resten af Europa. Men hvordan så Danmark på Wilde omkring 1900? Hvilke aspekter af 
hans forfatterskab fandt vej til danske læsere og teatergængere, og hvordan blev hans rolle 
som dandy og martyr modtaget i et miljø, hvor Herman Bang og Den store 
Sædelighedsskandale forårsagede karikaturtegninger og giftig debat? Oplægsholderen, 
som er professor i britisk litteratur og billedkunst, mener, at Wilde spillede en helt central 
rolle i debatten om homoseksualitet i de første årtier af det 20. århundrede – med Bang 
som en kosmopolitisk mellemmand og med tråde til både Berlin og Paris. 



27. januar 2022: 
Tonny Bønløkke Hertz & Claus Christensen 
Chemsex – et stigende problem blandt mænd, der har sex med mænd? 
 

Claus Christensen og Tonny Bønløkke Hertz fra AIDS Fondet fortæller om fænomenet 
”chemsex”, hvor euforiserende stoffer indtages for at øge den seksuelle udholdenhed og 
intensitet. Oplægsholderne tager udgangspunkt i deres egne, levede erfaringer, som 
kombineres med fakta om alt fra milde ”party drugs” til mere hårdtslående og 
afhængighedsskabende stoffer. De vil tale om risikoen for afhængighed, psykoser og 
seksuelt overførte infektioner – og om vejen væk fra stofferne. 

 
 
24. februar 2022: 
Trine Baumbach  
Voldtægt – retssystemets akilleshæl 
 
Voldtægt er en alvorlig forbrydelse. Det er alle enige om. Men voldtægt er også omgærdet 
af mange myter – myter, som både lovgivningsmæssigt og i praksis har forhindret, at 
retsvæsenet har kunnet behandle voldtægtssager, som de grove forbrydelser, de er. 
Danmark har nu fået en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det er et fremskridt. 
Men loven gør det ikke alene. Retsvæsenets aktører skal også forstå, hvad en voldtægt er, 
hvordan offeret kan reagere på en voldtægt, hvordan en voldtægtsanmeldelse skal 
efterforskes, og hvordan man skal bedømme beviserne. Juraprofessor Trine Baumbach 
taler med udgangspunkt i bogen ”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl”, som for 
første gang på dansk kommer hele vejen rundt om voldtægtssagen. 
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