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Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) 
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00 (dog afholdes arrangementet den 27. oktober kl. 18-20) 
Målgruppe:  Alle interesserede 
Arrangører:  Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk Forskningscenter, AAU  
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk 
Adgang:   Gratis 

 
 
29. september: 
Astrid Eriksen, Hanne Petersen & Martin S.-Pedersen 
Hellere kage! Aseksualitet i dagens Danmark 
I april 2016 så den første forening for aseksuelle i Danmark dagens lys. Til denne Hertoft-
eftermiddag kommer bestyrelsen forbi og beretter om foreningens grundlag, og om hvorfor de ser 
et behov for en forening, der kan øge synligheden af den lidet kendte seksuelle orientering. 
Oplægsholderne går tæt på dagligdagens udfordringer for aseksuelle personer – omverdenens 
reaktioner, betragtninger om forhold, familiedannelse, sex og meget mere. På baggrund af 
foreningens nylige deltagelse i Copenhagen Pride vil oplægsholderne også komme ind på 
forholdet til det øvrige LGBT-miljø. 

  

 
27. oktober kl. 18-20:      (B E M Æ R K   T I D S P U N K T) 
Mehrnoush Parve 
Sexologi på islamisk 
Mød den iransk-danske ægteskabs- og parterapeut Mehrnoush Parve, som er kvinden bag verdens 
første seksualoplysningsfilm henvendt til muslimer. Filmen ”The Beloved Companion” (2014) er 
produceret til et iransk publikum, og den tager fat på kontroversielle emner som samleje, 
prævention, sexsygdomme og seksuelle rettigheder. Oplysningsfilmen blev efter lang tids 
granskning godkendt af Irans præstestyre, og den er faktisk blevet en gedigen succes i 
instruktørens hjemland. Denne aften viser Mehrnoush Parve sin film, og hun diskuterer 
seksualitetens vilkår i dagens mellemøstlige kulturer. 
  

 
24. november: 
Dorthe Chakravarty 
Frisindsfurien Jo Jacobsen  
Jo Jacobsen (1884-1963) forlod sit ægteskab med en Carlsberg-arving for at leve som frigjort 
kvinde. Hun skrev skandaleromaner. Hun kæmpede for enlige mødres rettigheder og for retten til 
fri abort. Hun var én af de første, der bragte psykoanalysen til Danmark. Jo Jacobsen var kort sagt 
en pionér, der gik forrest i tidens kamp for Freud, seksuelt frisind og enlige mødre. Hun gik sine 
egne veje og ramlede ofte sammen med andre af tidens store kulturpersonligheder, fx Thit Jensen, 
K.K. Steincke og Tom Kristensen. Oplægsholderen er historiker og taler med udgangspunkt i sin 
anmelderroste bog ”Jo”, som er udkommet på Gyldendal.  



26. januar:   
Viggo Smitt 
Nydelsens filosofi 
Man har ikke lov, bare fordi man har lyst. Men man har til gengæld lov til at have lyst og til at nyde 
livet. Bliv opløftet af historien om den store græske tænker Epikur (341-270 f.Kr.), hans stilfærdige 
nydelsesfilosofi, hans forgængere, de ”vilde” hedonister, og hans modstandere, stoikerne. Men hør 
også den smukke fortælling om historiens langsomme æresoprejsning til ham efter de tidlige 
kristnes voldsomme fordrejning og fordømmelse af hans tanker. Og bliv ikke mindst inspireret til 
overvejelser om nydelsens plads i dit eget liv. Oplægsholderen er cand.pæd. i pædagogisk filosofi. 

 
 
23. februar: 
Kristina Stoltz & Cecilie Rosdahl 
Krop, køn, kærlighed og seksualitet i litteraturen. Et oplæsningsarrangement 

Kroppen, kønnet, kærligheden og seksualiteten udforskes og udfordres i stor stil i tidens digte, 
noveller og romaner. Til denne Hertoft-eftermiddag får vi besøg af forfatterne Kristina Stoltz og 
Cecilie Rosdahl, der hver på deres måde har begivet sig ud på ekspeditioner i kønnenes, 
kroppenes og relationernes rum. Rosdahl har senest udsendt romanen ”PINK” (2014), mens Stoltz 
for nylig udgav romanen ”Som om” (2016). De to forfattere vil læse op af deres bøger og diskutere 
bøgernes temaer med publikum.         
 

 
30. marts: 
Annamaria Giraldi, Morten Frisch & Christian Graugaard 
Spørg professorerne! 

Inden for få år er der sket en markant oprustning af dansk sexologi, og efter næsten to årtier uden 
sexologisk lærestol er der på rekordtid blevet besat hele tre professorater med fokus på seksuel 
sundhed: Morten Frisch er blevet adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi, 
Annamaria Giraldi er blevet professor i klinisk sexologi, og Christian Graugaard er blevet 
professor i almen sexologi. Ved sæsonens sidste Hertoft-eftermiddag får de nyudnævnte 
professorer mulighed for at fortælle om deres kæpheste og faglige visioner, og publikum får 
lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med gode råd til den akademiske sexologis tre 
frontfigurer. Dagens ordstyrer er generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.     
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