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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 

 
 

 
29. oktober 2020:  
Søren Birkvad 
Da dyden gik amok – seksualitet i danske spillefilm 1910-1980  
 
Hvordan er seksualitet, køn og kærlighed blevet fortolket i den danske spillefilms historie? 
Hvilken udvikling lader sig spore fra Asta Nielsens frivole stumfilm over 1960’ernes 
kulturradikale filmkunst og 1970’ernes sengekantsfilm til Lars von Triers vilde 
provokationer? Filmprofessor Søren Birkvad inviterer til en lystrejse i erotikkens filmland. 
Undervejs giver han i en mosaik af klip eksempler på film, som hylder det berømte danske 
frisind – men også på film, som griner ad eller kritiserer det. 
 
 

26. november 2020: 
Bjarne B. Christensen og Lene Stavngaard  
Skolernes seksualundervisning fylder 50 år! 
 
Det er 50 år siden, at et bredt folketingsflertal sikrede obligatorisk seksualundervisning i 
den danske grundskole. Det timeløse fag findes endnu, men efter et halvt århundrede, er 
der desværre intet, der tyder på, at danske skoleelever får den undervisning, de fortjener: 
En nylig evalueringsrapport udpegede landsdækkende problemer med undervisningens 
udbredelse og kvalitet, og befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS viste, at mere end fire 
ud af ti 15-24-årige finder den seksualundervisning, de har modtaget i skolen, helt eller 
delvist ubrugelig. I dette oplæg benytter Sex & Samfunds generaldirektør (Bjarne B. 
Christensen) og nationale chef (Lene Stavngaard) den festlige anledning til at gøre status – 
og se fremad.  



28. januar 2021: 
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. 
 
 

25. februar 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. 
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