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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 (AAU)  
Vært:  Professor Christian Graugaard 
Adgang:   Gratis 

 
 

 
31. oktober 2019:  
Thomas Oldrup 
Sex under besættelsen  
 

Hvordan påvirkede den tyske besættelse 1940-45 danskernes sexliv? Vi kender til de 
såkaldte ”mørklægningsbørn”, men verdenskrigen havde også andre former for 
indflydelse på, hvad der skete bag mørklægningsgardinerne. Det ser man tydeligt af en 
sjælden dagbog, som dukkede op af gemmerne for nogle få år siden. Den blev ført af en 
ung og viril kommunal bureaukrat – og han skjulte ingen detaljer. Dagbogen kommer 
med til foredraget, hvor historiker Thomas Oldrup trækker tråde op til efterkrigstiden. 
 

 
28. november 2019: 
Frederik Strand  
Pornopolitiet 
 

Frem til billedpornografiens frigivelse i 1969 skulle politiets IV Inspektorat bekæmpe 
utugt og usædelighed i Danmark. Med udgangspunkt i Politimuseets samling af 
konfiskerede billeder, bøger og andet materiale – behandlet i bogen ”De forbudte 
billeder”, som udkom tidligere i år – fortæller Politimuseet leder, Frederik Strand, om 
pornografiens historie fra forbud til frigivelse. Det er en forunderlige historie om et helt 
særligt efterforskningsområde – i spændingsfeltet mellem frisind og censur, kriminalitet 
og kunst. 

 
 



30. januar 2020: 
Katrine Frøkjær Baunvig 
Den eneste ene – hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed 
 

I dag er der almindelig enighed om, at den store kærlighed er noget, man godt må ønske 
sig. Omsorg, fortrolighed og stærke, varme følelser fra ét særligt udvalgt livsvidne: Den 
eneste ene. Det er en slags menneskeret. Men hvor kommer drømmen om ”den eneste 
ene” fra? Hvordan har den ændret sig gennem tiden? Og hvordan har drømmen det i dag, 
side om side med eksistentiel ensomhed og høje skilsmisserater? Det er de spørgsmål, 
Katrine Frøkjær Baunvig – lektor, fjerdegenerationsfraskilt og selverklæret håbefuld 
romantiker – forsøger at give svar på i dette foredrag. Baunvig er relationshistoriker og 
leder af Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet. 
 

 

 
27. februar 2020: 
Mads Ananda Lodahl 
Kønsudforskning og upassende opførsel 
 

I sit forsøg på at forstå det, han kalder ”Den Heteroseksuelle Verdensorden”, har forfatter 
og foredragsholder Mads Ananda Lodahl været omkring oplagte zoner som queerteori, 
feminisme, etymologi, historie og kønsforskning, men også mere uortodokse discipliner 
som skønlitteratur, konspirationsteorier, ufologi og diverse spirituelle retninger. En 
baggrund i punk og en vestjysk arbejderklassefamilie spiller også en rolle. Lige nu er han 
helt forvirret, men det bliver helt sikkert spændende, når han lukker Hertoft-sæsonen. 
Hvis du ikke længere har din nysgerrighed i behold, beder han dog om, at du tager ud og 
leder efter den, før du kommer. Den får du nemlig brug for. 
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