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Årets arrangementer

I det forløbne år har centret har været vært for en række begivenheder:

fokus på affektteori gennem en række
artikler, der på forskellig vis anvender
affektteoretiske analysestrategier. Udgivelsen er blevet til i samarbejde mellem
M. Bissenbakker, Michael Nebeling og
fem af centrets studerende, der alle har
bidraget til tidsskriftet. Udgivelsen lanceredes på Blå Tirsdag i Kaffebaren på
Dansk. Udgivelsen kan downloades her:
http://koensforskning.ku.dk/varia/

Der er blevet afhold et seminar om ægteskab gennem tiden, en filmpremiere på en dokumentar om Audre Lorde og en lancering af centrets nye
Varia- udgivelse.
Centrets ansatte og faste funktioner

Gæsteforskere

Centret har tre ansatte. Professor Bente Rosenbeck er centrets leder og desuden Viceinstitutleder for INSS. Hun har i første halvdel af 2012
været konstitueret leder af INSS. Bente deltager
i ledelsesmøder, SU- og FU-møder og er koordinator for bibliotek og studiemiljø og MUSansvarlig for ph.d.-ere, post.doc.-ere, og videnskabelige assistenter. Hun er leder af gruppen
Informationssøgningskompetencer under Den
gode uddannelse.
Ph.d.-studerende Michael Nebeling Petersen
færdiggjorde og afleverede sin afhandling ”Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur”. Michael
var indtil sommerferien medlem af FU som repræsentant for ph.d.-erne. Herudover sidder han
i den faste redaktion for det akademiske tidsskrift Kvinder, Køn & Forskning, i bestyrelsen for
Foreningen for Kønsforskning i Danmark og
medlem af flere forskernetværk.
Adjunkt M. Bissenbakker Frederiksen er fagkoordinator for kønsstudier og desuden suppleant for Bente Rosenbeck i hhv. Det landsdækkende koordinationsudvalg for Kønsforskning i Danmark og Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe. Medlem
af den tværuniversitære forskningsgruppe Forskere i affekt.

Centret har i år haft glæde af besøg fra gæsteforskeren Catrine Andersson på et NordWelstipendium. Under sit ophold arbejder Catrine
med et projekt om intime relationer: I såvel Danmark som Sverige udgør ægteskabet i stadig
mindre udstrakt grad normen. I stedet antages
folk at leve i det, som kan kaldes serielt monogami. Projektet omhandler konsekvenserne af
dette i forskellige velfærdsstatslige kontekster.
Catrine har bl.a. givet en forskningspræsentation
og et foredrag ved ægteskabsseminaret i november (se th. her på siden).

Centret er med i Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet. Læs
mere om Koordinationen på:
http://koensforskning.soc.ku.dk/

Prisopgave
Centret udskriver hvert år en prisopgave. Prisopgaven for 2013 lyder: ”Der ønskes en analyse
af nyere medier og kulturelle udtryk i et kønsperspektiv. Besvarelsen kan bestå af en analyse
af et selvvalgt materiale: Det kan være internetmedier, fx blogs, sociale eller andre web 2.0
medier, og/eller det kan være nyere visuelle,
æstetiske eller tematiske udtryk i film og TV, fx
reality shows eller mockumentary, eller i kunst
og litteratur. Analysen kan med fordel inddrage
andre identitetskategorier end køn og undersøge deres indbyrdes samspil, fx race, klasse, seksualitet, abilitet m.m”.
Frist for aflevering: mandag den 16. januar
2014 klokken 12.00. Læs mere om prisopgaver
her koensforskning.ku.dk/prisopgave/ og her
http://www.ku.dk/prisopgaver/

15. maj udkom I AFFEKT – Skam, frygt
og jubel som analysestrategi sætter

21. september viste centret dokumentaren Audre Lorde – The Berlin Years.
Filmen havde premiere på Berlinalen i år
og har siden gået sin sejrsgang verden
over. Det var indtil videre den eneste
fremvisning i Danmark.
http://inss.ku.dk/intranet/inssnyt/php-list182/Audre_Lorde_-_The_Berlin_Years.pdf/

Arrangementet blev meget velbesøgt
med over 200 gæster og gav også anledning til en artikel i dagbladet Information: http://www.information.dk/311452
23. november var centret vært for Nordwell-seminaret Scener fra et ægteskab:
Fra heteroseksuelt til kønsneutralt
ægteskab. Oplæg ved: Bente Rosenbeck: Ægteskab og politik i begyndelsen
af det 20. århundrede, Catrine Andersson: Könsneutralt äktenskap på heteronormativ grund. Likhet och skillnad i
svenska statliga utredningar, Michael Nebeling Petersen: Da homoen blev familieduelig. Folketingets forhandlinger om homoseksuelles adgang til adoption i en
queer optik, Karen Vallgårda: Skilsmissens følelseshistorie i Danmark 18852012. Seminaret henvendte sig først og
fremmest til studerende i kønsforskning,
men mange andre interesserede fandt
vej. Læs mere på:
http://koensforskning.ku.dk/kalender/aegteskab

Foredrag, konferencedeltagelse og formidling fra Center for Kønsforskning i 2012
I løbet af 2012 har ansatte ved Center for Kønsforskning deltaget i
arrangementer i akademisk regi, såvel som af mere forskningsformidlende karakter.
Ninna Juliane Greve – som via instruktøren Prof.

Foredrag og konferencedeltagelse
Bente Rosenbeck:
• Vi havde også en krop i gamle dage. Den Frie
Udstillingsbygning. I anledning af Mette Winckelmans udstilling. We have a body. Jan 2012.
• IARU: Women and Men in Globilizing Universities. ”Searching for Gender Equality in Higher
Education. March 16-17, 2012. The University
of Tokyo.
• At se det store i det små og det små i det
store. Festsymposium for Karin Lützen. RUC
april 2012.
• Deltagelse med oplæg på European Social
Science History Conference Glasgow. 11-14,
april 2012.
• Deltagelse i paneldebat: Genushistoriens
utmaningar. Det 10. Nordiske Kjønshistorikerkonference. Bergen 9-12. august 2012.
• Oplæg på seminaret Scener fra et ægteskab.
KU; Nov. 2012.
• Familiy reforms between equality and biopolitics. Oplæg på konference under Nordwel:
Inequalities and Gendering Welfare Policies
Past, Present and Future. Åbo 10-11.12.12.
• Opponent på Hege Roll-Hansen: Arbeid og
Forsørgelse. En undersøkelse av kjønn,
husarbeid og kategorisering i norske
folketellinger mellem 1866 og 1940. Oslo Universitet 5-6.12.2012.
Michael Nebeling Petersen:
• ” Un/liveable – the cost of getting normal”,
foredrag ved Queer Seminaret, Stockholms
Universitet, 17./1 2012.

• ”Somewhere, over the rainbow”, Tro, Håb og
Kærlighed – Årskonferencen for kønsforskning,
Roskilde Universitet 11/5 2012.
• Opponent på ph.d.-studerende Anja Rosdahls
foredrag på Torsdagsseminaret ved Forskerskole Øst, Københavns Universitet, 31.5. 2012.
• ”(Un)liveable Kinship – reading Rosa Morena”,
Thought as Action – Gender, Democracy, Freedom, Bergen Universitet, 16-18/8 2012.
• Chair på workshoppen ”Race and Affect” på
Thought as Action – Gender, Democracy, Freedom, Bergen Universitet, 16-18/8 2012.
• ”To change in order to maintain” Queer and
Wicked – queer conference, Turku university,
23-25.8 2012.
• ”Da homoen blev familieduelig”, Scener fra et
ægteskab, KU, 23.11 2012.
Herudover har Michael deltaget i konferencerne
Somatechnics – Somatechnical figurations:
Kinship, bodies, affects, Södertörn University
12-14.4 2012 og Crossroads in Cultural Studies,
Sorbonne Nouvelle University, Paris 2.-6.7.12
M. Bissenbakker Frederiksen:
• ”Styr dine følelser. Affektteori og skam i krydsfeltet mellem queer og postkoloniale teorier”.
Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet
22.10.2012.
• “The Affective Politics of Love: A Discussion
of Transraciality and Whiteness in Danish Leftwing Activism” (med Lene Myong, DPU), Crossroads in Cultural Studies, Sorbonne Nouvelle
University, Paris 2.-6.7.2012.
• “Love will keep us together: Promises and
pitfalls of protests against Danish family reunification laws” (med Lene Myong, DPU), Tro, Håb
& Kærlighed – Årskonferencen for kønsforskning, Roskilde Universitet 11.5.2012.
• Organisering af workshoppen Love Hurts –
Årskonferencen for kønsforskning, Roskilde
Universitet 11.5.2012.

Dagmar Schultz, havde anskaffet filmen Audre Lorde:
The Berlin Years holdt et introducerende foredrag om
Lordes digtning og politiske praksis.

Forskningsformidling
Bente Rosenbeck:
• Hvordan har feminismen udviklet sig i Danmark i de sidste 35 år. Fyraftens møde i Danner. Nov 2012.
Michael Nebeling Petersen:
• ”Madonnas kvinder sidder fast”. Interview i
Universitetsavisen, 18/4 2012.
http://universitetsavisen.dk/kultur/madonnaskvinder-sidder-fast
• ”De ikke rigtigt rigtige”. Kronik i Information
2/7 2012. http://www.information.dk/305034
• ”Frisindets moralske panik”. Kronik i Information 29/7 2012. http://www.information.dk/306969
• ”De rammer ned i de allerfineste kredse”.
Interview i Information, 31/8 2012.
http://www.information.dk/309697
M. Bissenbakker Frederiksen:
• Foredrag: ”Queerpolitik”, Tegnbuen:- bi-,
homo- og transseksuelle døve/hørehæmmede
og tegnsprogsinteresserede, 12.12.12.
• Interview: ”Hatespech”, Bom & Bjerke, Radio
24syv 23.5.12
• Interview: ”Kvinde eller forfatter”, Politiken
3.3.2012.
• Formidlende artikel: ”Skammerens datter:
Håndbog i feministisk glædesdrab”, KVINFOs
Webmagasin 31.1.2012.
http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/skammeren
s-datter-haandbog-i-feministisk-glaedesdrab
• Formidlende blogindlæg: ”Maja Bissenbakker
kritiserer”, Information/blog v. Anders Haar
10.1.2012.

Læs mere om Center for Kønsforskning på
koensforskning.ku.dk
og læs mere om undervisningen i kønsstudier på
koensstudier.ku.dk
Følg også vores arbejde, arrangementer og
anbefalinger på vores Facebookside:
facebook.com/centerforkoensforskning

Undervisning på Center for Kønsstudier
Center for Kønsforskning varetager undervisningen på Kønsstudier,
som hvert år udbyder grundkurser i kønsforskning. Hertil kommer særlige studerede emner, hvor nye og klassiske temaer bringes i spil med
kønsforskningens teorier og praksisser. I år har centeret udbudt to gode
klassikere og et helt nyt kursus.
Undervisning 2012

Stå-produktion

Centret har i 2012 udbudt tre forskellige kurser.
Der har desuden været vejledning af flere række selvstuderende, som har fulgt centrets tidligere udbudte kurser på egen hånd. Hertil kommer vejleding af en række BA-projekter og
specialer.

Centret har haft en stigning i ståproduktionen i
2012. Der er også tale om en stigning i forhold
til de foregående år:
2011/2012: 26,50 stå
2010/2011: 18,75 stå
2009/2010: 22,25 stå
2008/2009: 23,75 stå

Foråret 2012
I foråret 2012 udbød centret to kurser, nemlig
de særligt studerede emner Fra køn til queer
(A) Fra queer til crip (B). Hvert kursus var på 15
ETCS og blev udbudt både som BA- og KAtilvalg samt under dansk studieordning.
Undervisningen blev varetaget af Bente Rosenbeck, M. Bissenbakker Frederiksen og
Michael Nebeling Petersen.

Bidrag til undervisning uden for
Centret
Bente Rosenbeck har været præ-opponent på
en ph.d.-afhandling på Saxo, KU.
Michael Nebeling Petersen har undervist på
kurset Gender and Sexuality på Danish Institute
for Studies Abroad i queerteori og maskulinitetsstudier.

Efteråret 2012
I efteråret 2012 udbød centret som vanligt
grundkurset Kønsforskningens teori og praksis
på 15 ETCS og med i alt 49 eksaminer. Hertil
kommer 3 selvstuderende.
Undervisningen blev varetaget af M. Bissenbakker Frederiksen og Bente Rosenbeck.

M. Bissenbakker Frederiksen har gæsteundervist på kurset Politisk teori og idehistorie ved
Statskundskab (KU) og har forestået et 2-dages
kursus om Queer og affekt for studerende på
Forfatterskolen.

Særligt studerede emner:
I foråret 2012 havde studerende ved Kønsstudier mulighed for at følge to forskellige
kurser:
Fra køn til queer gav et overblik over seksualitetens moderne kulturhistorie med fokus
på konstruktion af køn og ser på seksualitetens konstruktion i det moderne samfund og
dens dekonstruktion i det postmoderne. På
kurset introduceres begreber som identitet
og subjektivitet, herunder opfattelsen af
køn, seksualitet, kvindeligt og mandligt i
såvel et historisk som et nutidigt perspektiv.
Underviser: Bente Rosenbeck.
Fra queer til crip var et nyt kursus som
introducerer til væsentlige vinkler på queer
tænkning, som den har udfoldet sig siden år
2000. fokus er bl.a. den handikappede krop,
følelser og racialitet. Kurset undersøger,
hvordan disse retninger har markeret sig
som selvstendige queer-teoretiske discipliner i og uden for akademia og hvordan de
kan anvendes i akademisk analyse. Underviser: M. Bissenbakker.
I foråret 2013 kan studerende ved Kønsstudier og andre interesserede følge to
særligt studerede emner:
Gengangeren Følelsernes politik: Affektive strategier i medborgeraktivisme,
kulturprodukter og politisk debat. Kurset
undersøger, hvordan følelse (affekt) som
politisk strategi kan analyseres. Hvilken
rolle spiller affekt i politisk diskurs og i
populærkultur? Hvilke identiteter og positioner bliver typisk forstået som ’følsomme og
hvorfor? Har følelserne en historie? Hvad er
relationen mellem videnskab og følelse?
Hvad er følelser? Og hvad gør følelser?
Dertil kommer det helt nye kursus: Postkolonialisme, køn og identitet: Kurset siger
på at præsentere nedslagspunkter i feministisk postkolonial tænkning og at vise deres
påvirkningshistorie for kønsforskningen.
Med udgangspunkt i konkrete analyser på
udvalgt materiale skal vi se på, hvad postkoloniale feministiske begrebet kan bidrage
med i analyser af forskellige kulturprodukter
som fx reklamer, film, litteratur, politiske
diskurser og meget andet

Centrets velbesøgte Facebookprofil benyttes bl.a. til reklame for arrangementer på og uden for
centret. Find os her: https://www.facebook.com/centerforkoensforskning?ref=ts&fref=ts
.

Læs mere om kurserne her:
http://koensforskning.ku.dk/undervisning/

Publikationer fra
Center for Kønsforskning

I 2012 har studerende og undervisere ved centret skrevet og redigeret en Varia-udgivelse om affekt,
som har været meget populær.
Dertil kommer en ph.d.-afhandling
og flere forskningsartikler.
Bente Rosenbeck:
• Fra aktivisme til akademia. Kirsten Grønbæk
Hansen, Bodil Petersen: Er der spor? : Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et
halvt århundrede. Frydenlund 2012.
• Mange veje, nye retninger. Scandia . Bd 78, 2
2012
• Anmeldelse af Jens Rydström: Odd Couples.
A History of Gay Marriage in Scandinavia.
Tidsskrift for kjønnsforkning nr. 3-4 2012.
Michael Nebeling Petersen
• ”(U)Levelige Slægtskaber – en analyse af
Rosa Morena” (med Lene Myong, DPU). Kultur
og Klasse, 113(1), 2012.
• ”At forandre for at bevare – biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle”, Dansk
Sociologi 23(2), 2012.
• ”To belong to the living – om queer slægtskab
og reproduktiv futurisme”, Kvinder, Køn &
Forskning 2013(1).
• Somewhere, over the rainbow – biopolitiske
rekonfigurationer af den homoseksuelle figur.
Ph.d.-afhandling indleveret 1/12 2012.

M. Bissenbakker Frederiksen
• ”I hvert fald ikke i Danmark. Skam som nationalt orienteringsredskab i danske migrationspolitiske diskurser”, i: Tidskrift för genusvetenskap
1/2013, Linköpings Universitet (antaget).
• ”Krumme tæer. Skam i krydsfeltet mellem
queer, feministiske og postkoloniale teorier”, i:
Kvinder, Køn & Forskning 1/2013 (antaget).
• ”Love Will Keep Us Together: Kærlighedens
politiske potentialer og problemer i protester
mod danske familiesammenføringsregler” (med
Lene Myong), i: Tidsskrift for kjønnsforskning, 34/2012.
• ”Shameful Separations and Embarrassing
Proximities, Affective Constructions of Political
(Il)Legitimacy in the Danish Debate on Prostitution”, i: Nora: Nordic Journal of Women's Studies, Routledge 2/2012.
• ”Styr dine følelser! En affektiv vending”, i: I
AFFEKT. Skam, frygt og jubel som analysestrategi, Varia nr. 9, 2012.
• I AFFEKT. Skam, frygt og jubel som analysestrategi (red. Med Michael Nebeling Petersen),
Varia nr. 9, 2012.
• ”»W selvom man selvfølgelig ikke kan vise
sådan noget eller gøre det i virkeligheden«.
Begær mellem mænd i Den kroniske uskyld”, i:
Jørgen Dines Johansen, Johs. Nørregaard
Frandsen (red.): Skyld og uskyld i mellemtiden.
Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld, Syddansk
Universitetsforlag 2012.
Catrine Andersson
• “Review of Odd Couples. A History of Gay
Marriage in Scandinavia” in lambda nordica
(forthcoming).
• "A Genealogy of Serial Monogamy. Shifting
Regulations of Intimacy in Twentieth Century
Sweden" to Journal of Family History, aug -12.
(submitted to peer-review)
• "Love and the Making of Conjugal Homosexuality. Swedish State Regulations of Intimate Relationships" to Social Politics, dec -12. (submitted to peer-review)
• “‘Empowering Love’: Subversive and Normalizing Discourses of Sex and Love in the Swedish Gay Press, 1969–1986”, with Hanna Bertilsdotter-Rosqvist to GLQ, sept -12. (submitted
to peer-review) (submitted to peer-review)

Andet og administrativt arbejde
på Centeret
Bente Rosenbeck:
•. Konstitueret institutleder marts-september
• Viceinstitutleder
• Koordinator for biblioteket og studiemiljø
• Styregruppen for koordinationen for kønsforskning, Københavns Universitet
• IARU projekt: Women and Men in the
Globilizing Universities
• Nordisk projekt: Nordwel med udgivelser
som Det politiske ægteskab (2010) og
Beyond Welfare State Models. Transnational Historical perspective in Social Policy
(2011)
• Styregruppen for Centrum for Danmarksstudier, Lunds Universitet
• Følgegruppe for Håb og omsorg. Projekt
om diakonisserne i Danmark
• Medlem af bestyrelsen for Museum Tusculanums forlag
• Leder af gruppen Informationssøgningskompetencer under Den gode uddannelse
• Deltager i faggruppen vedr. kønsforskning
under Den bibliometriske forskningsindikator.
• Medlem af bestyrelsen for Kvinderegensen.
• Bedømmer i Högskoleverkets
kvalitesudvärdering av udbildning i
genusvetenskap 20011-2012.
Michael Nebeling Petersen:
• Redaktionsmedlem på tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning
• Redaktionsmedlem af Queerkraft
• Medlem af Foreningen for Kønsforskning i
Danmarks bestyrelse.
M. Bissenbakker Frederiksen:
• Studiekoordinator for Kønsstudier
• Det landsdækkende koordinationsudvalg
for kønsforskning i Danmark.
• Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe (suppleant for Bente
Rosenbeck).
• Fulgt og afsluttet lederkursus på KU.

