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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  
Vært:  Professor Christian Graugaard 
Adgang:   Gratis 

 
 
 
28. september: 
Morten A. Skydsgaard 
Hænderne over dynen! Onaniens historie 1700-1950 
 
Hvorfor løb Søren Kierkegaard ned og så sig i spejlet efter at have ført en samtale med sin far om 
kønsdriften? Kiggede han efter onanistens afslørende ansigtstræk? Menneskets seksualitet har 
altid været et ukontrollabelt, fejret og undertiden destruktivt træk, som man har forsøgt at 
regulere. Et af de fejlslagne, men lærerige eksempler på kontrol drejer sig om onani, som i 200 år 
blev opfattet som en farlig beskæftigelse for især børn og unge. Onani kunne i værste fald være 
dødeligt. I foredraget dykker vi ned i datidens onanioplysning for at forstå, hvordan det kunne gå 
så galt, førend onani blev erklæret naturligt i 1930’erne og i dag anbefales til personlig 
selvudvikling. Oplægsholderen er læge og museumsinspektør på Steno Museet i Aarhus.  

 
 
26. oktober:  
OBS: INTET ARRANGEMENT 

  

 
30. november: 
Lone Hørslev 
”Dyrets år – en roman om Marie Grubbe”. Oplæsning og diskussion  
 
Historien om adelskvinden, der blev født ind i samfundets absolutte top, blev gift med kongens 
søn – og endte på bunden som fattig og forarmet kromutter på Falster. Forfatteren Lone Hørslev 
læser uddrag af sin anmelderroste bog ”Dyrets år – en roman om Marie Grubbe”. Hun vil desuden 
diskutere teksten og dens skandaløst-fascinerende hovedperson med publikum.    



25. januar:   
Marie Bruvik Heinskou 
Voldtægt i et sociologisk perspektiv – introduktion til en ny 
befolkningsundersøgelse 

 
I oplægget præsenteres resultaterne fra en ny stor undersøgelse af omfanget og karakteren af 
seksuelle overgreb i Danmark. Vi kommer ind på forskellige typer seksuelle overgreb, fra juridiske 
gråzonesager til overfaldsvoldtægter, fra parvoldtægter til voldtægter med ukendt 
gerningsperson. For at forstå nuancerne inddrages en række sociologiske forklaringer, som peger 
på, at situationens omstændigheder og relationen til gerningspersonen har afgørende betydning 
for overgrebets karakter og efterfølgende konsekvenser for offeret. Oplægsholderen er lektor i 
sociologi ved Aalborg Universitet. 

 
 
22. februar: 
Bente Rosenbeck  
En kønsforsker takker af – at se frem ved at se tilbage 

 
Det var ikke kun kvindeforskningen, som så dagens lys i 1970’erne, også seksualitetsforskningen 
fik en opblomstring efter at have ligget i dvale siden 1930’erne. Især kvinders seksualitet og 
homoseksualitet var dengang i fokus. Men efterhånden er andre seksualitetsformer og seksuelle 
rettigheder kommet højt op på den aktivistiske og politiske dagsorden. Der tales således i dag om 
et seksuelt eller intimt ”medborgerskab”. Professor emerita Bente Rosenbeck har arbejdet med 
kvinde- og seksualitetsforskning i mere end tre årtier. Hun vil i sit oplæg beskrive udviklingen fra 
aktivisme til akademia.   

 
 
22. marts: 
Steen Schapiro 
Shamanistiske kropsritualer og ”Conscious kink” 

 
Det, som vi i moderne tider kalder for BDSM og fetichisme, kan ses som en nutidig variant af 
kropsritualer, som mennesker altid har engageret sig i. Fra meditation og tantra til seksuelle 
ritualer, dominans og brug af magiske feticher eller kropskunst som piercing, symbolsk 
dekoration, soldans og suspension. Oplægget handler om en spirituel tilgang til fetich, kropskunst 
og ekstatiske riter, som kaldes for ”Conscious kink”. Herved kan begreber som fetichisme og 
sadomasochisme løftes ud af den traditionelle forståelse som noget ”perverst” og betragtes i et nyt 
lys. Oplægsholderen er er filminstruktør, debattør og underviser. 
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