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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, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk Forskningscenter, AAU  
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk 
Adgang:   Gratis 

 
 
24. september: 
Pia Søltoft 
Kierkegaard – den erotiske betragter 
Oplægget vil kaste lys over Søren Kierkegaards lidenskabelige iagttagelse af kærlighedens ydre 
skikkelser og inderste kringelkroge. Særligt vil hans syn på den drømmende og søgende attrå (og 
hans beundring for Mozarts musiske maleri heraf) danne baggrund for at vise, hvordan 
Kierkegaard opfatter kærligheden som en iboende og før-bevidst trang til at elske og blive elsket. 
En trang, som danner grundlag for selve menneskets menneskelighed. Oplægsholderen er lektor i 
teologi ved Københavns Universitet og forfatter til den anmelderroste bog ”Kierkegaard og 
kærlighedens skikkelser”.  

  

 
29. oktober:       
Hans Bonde 
J.P. Müller – en pionér inden for sexologi og kropskultur 
Sportsmanden J.P. Müller (1866-1938) udgav i 1904 en bog om hjemmegymnastik med titlen ”Mit 
System”. Bogen blev en international bestseller oversat til 26 sprog og solgt i halvanden million 
eksemplarer. Også inden for æstetik og nøgenkultur blev Müller banebrydende, hvilket 
markeredes ved, at han i 1903 vandt Dansk Atletunions Konkurrencer for smuk Legemsbygning. I 
1908 kickstartede han dansk sexologi med bogen ”Kønsmoral og Livslykke”. Heri argumenterede 
han stærkt imod den kristne kirkes seksualmoral og argumenterede for fri prævention og det 
legitime i sex før ægteskabet mellem de to, der elsker hinanden. Typisk for Müller begrundede han 
den ”sunde” seksualitet ud fra hygiejnen, idet han hævede, at driftsafkaldet rummede fare for at 
udvikle perversioner, herunder homoseksualitet. Oplægsholderen er professor i idrætshistorie ved 
Københavns Universitet. 

   

 
26. november: 
Michael Virkelyst 
Tantra, tao og ”healing love”  
Fundamentet for ”healing love” er opbygning, transformation og cirkulation af Yin (seksuel 
energi). Yin-energi er en kreativ, generativ kraft, der er afgørende for udviklingen 
af Chi (livskraftsenergi) og Shen (åndelig energi), som i praksis gør det muligt at højne sin åndelige 
udvikling. Oplægsholderen er taoistisk terapeut og vil fokusere på arbejdet med det enkelte 
individs oplevelse af energi. Det sker ud fra den taoistiske forståelse, som gennem årtusinder har 
vist sig som en effektiv måde at opbygge og kultivere den seksuelle energi i kroppen.  



21. januar:  (B E M Æ R K   D A T O) 
Louise Zeuthen 
Du SKAL gøre, hvad du har lyst til! Frisindsparadokser hos Suzanne Brøgger 

En kritisk undersøgelse af frigørelsesbevægelsens uhæmmede opvurdering af lysten går som en 
rød tråd gennem Suzanne Brøggers liv og forfatterskab. Det lyder tillokkende at ophæve lysten til 
lov, men hvad er lyst overhovedet for en størrelse? Skal lysten betragtes som en naturskabt drift, 
eller kan den også være kulturelt betinget? Hvornår er lyst lig med frihed, og hvornår fører den til 
tvang? I gråzonen mellem privatliv og selviscenesættelse bliver figuren ”Suzanne Brøgger” en 
arena, hvor spørgsmål af denne art kan stilles og foldes ud. Som sådan fortæller Brøggers 
mytedannelse en væsentlig historie om frigørelsesprojektets mange paradokser, som stadig spøger 
i vores kultur. Oplægsholderen er lektor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet og 
forfatter til den anmelderroste bog ”Krukke – en biografi om Suzanne Brøgger”. 
  
 

25. februar: 
Lucy Vittrup 
Hvad er erogi? En opdagelsesrejse i erotikkens kraftvarmeværk 

Orgasmeteknik og dildotyper. Ord, vi smider om os med, uden større blufærdighed. Men samtidig 
er seksualiteten i stigende grad blevet frakoblet mennesket gennem al den fokus på teknik. Lyst, 
ulyst. Funktion, ikke-funktion. Hurtig udløsning, forsinket udløsning. Dét fokus gør erogien op 
med. Erogi handler om den samlede seksualitet. Den kraft, som opstår, når vi evner at 
skabe forbindelse mellem kønnet, hjertet og sindet. Det er erogiens mission at føre seksualiteten 
tilbage på dagsordenen som del af menneskets væren. I og uden for sengen. Som en energi og en 
sanselighed, der er kilde til stærkere relationer, dybere mening og indre livskraft. I oplægget vil 
cand.mag, Lucy Vittrup fortælle, hvad erogi er – og hvordan begrebet blev født ud af mødet 
mellem frodige colombianske Andesbjerge og kropsforskrækket nordjysk Indre Mission.  
 

 
31. marts: 
Caroline Due, Sara Hornum Inanloo & Charlotte Lund 
Kvinde kend (stadig) din krop! 

I femteudgaven af ”Kvinde kend din krop” gør forfatterpanelet op med de myter og tabuer, der 
klæber til kvindekroppen. Gennem billeder, tekst og personlige historier forsøger de at 
afmystificere kvinders kroppe – og vise et andet billede af kvinder end den polerede dukke, som vi 
kender fra det offentlige rum. I ”Kvinde kend din krop” er kvinden et menneske med alt, hvad der 
dertil hører, af kropslige funktioner, ar, rynker og forbudte væsker. Oplægsholderne er 
medlemmer af bogens redaktionsgruppe og vil fortælle om arbejdet med at opdatere den 40 år 
gamle nyklassiker – og diskutere, hvad bogen kan bruges til i dag. 
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