
Vores forestillinger om køn og seksualitet er under
hastig forandring, og der er stor debat om, hvordan
vi skal forstå hinanden. Jeg har mærket et stærkt
behov for viden om køn og seksualitet blandt unge
og har derfor lavet et billedforedrag, som fører os
igennem vores fælles kulturelle seksuelle historie –
fra urtidens frugtbarhedsgudinder til nutidens
MeToo, kropsaktivisme og LGBT+bevægelser. Et
emne, jeg har beskæftiget mig med i mange år.

KØN, KROP OG
SEKSUALITET
GENNEM TIDERNE
 - DEN SEKSUALOPLYSNING,
 VI ALDRIG FIK 

Målet er at give en nuanceret forståelse for, hvor vores
forestillinger om køn og seksualitet stammer fra, og
hvordan de har ændret sig igennem tiderne.
Foredraget vil give nye perspektiver i arbejdet med at
finde og forstå sig selv i den tid, vi lever i, og bidrage
med nye vinkler på de mange ofte ubevidste kulturelle
forventninger til køn, krop og seksualitet, de fleste af os
oplever, lider under og har. I sidste ende vil det også
skabe en fælles platform, hvor alle kan mødes i dialog
trods forskelligheder – historien er vi nemlig fælles om. 

Foredraget er bygget op omkring en række kunst- og
kulturhistoriske billeder. Det vil handle om seksualpraksis,
kropsidealer, synet på normalitet og perversion,
undertrykkelse, frigørelse og om vores forestillinger om
køn. Tonen vil være saglig, konkret og præget af en
naturlig bevidsthed om, at alle har forskellige
blufærdighedsgrænser. Jeg lægger vægt på ikke at
skygge for stoffet med personlige meninger og
holdninger. Formålet er alene at videregive en desværre
alt for utilgængelig viden, som jeg har tilegnet mig og
arbejdet med gennem de seneste 30 år.

I løbet af 5 kvarter vil jeg give mit bud på hele historien fra
urtid til nutid (med hovedvægt på de sidste 200 år).– En
historie, der burde være en del af ethvert moderne
menneskes seksualoplysning.

ET BILLEDFOREDRAG AF

MORTEN RAMSLAND

Vil du vide mere?
Mail: mortenramsland@gmail.com
Tlf.: 25135942

Forfatter til romaner som Hundehoved og Lyskabinettet
samt en række børnebøger. Oversat til 20 sprog. Modtager
af bl.a. De Gyldne Laurbær, Læsernes Bogpris, DR
Romanprisen.
Erfaren foredragsholder. 
30 års interesse for kultur- og mentalitetshistoriske
forestillinger om køn og seksualitet. Både via uddannelse
(Cand. Mag. i dansk og kunsthistorie) og i mit arbejde som
forfatter, hvor jeg har skrevet historiske romaner (fx Æg) og
romaner om køn og seksualitet (fx Lyskabinettet). På et
mere personligt plan trækker jeg på erfaringer fra en række
forskellige LGBT-miljøer.
 Far til tre (13,18 og 20 år).

Om mig



Oplysning er en forudsætning for at
kunne forstå sig selv og andre. 
Ingen bør være på en bestemt måde,
hvad angår køn og seksualitet. 
I oplysningen må vi skelne mellem dét, vi
ved, og dét, vi mener.

DET MED SMÅT
Selv om jeg er så objektiv som mulig, vil
foredraget være farvet af nogle
grundværdier. De er: 

Eksempler på temaer, jeg vil komme ind på undervejs

Feminismens 4 bølger – fra de første kvindebevægelser til queer, MeToo og retten til egen seksualitet

Klitoris blev først videnskabelig kortlagt i 1998 – på grund af manglende lægevidenskabelig interesse

1980’ernes kropskultur og aids-epidemiens konsekvenser

Freud opfattede oralsex som en perversion

Forestillingen om homoseksualitet opstod i slutningen af 1800-tallet – som en psykiatrisk diagnose

Middelalderens heks var kendetegnet ved en særlig veludviklet klitoris – ikke ved vorten på næsen, som vi tror i dag

Vibratoren blev opfundet som en kur mod kvindeligt ’hysteri’

Det var forbudt for mænd at danse sammen i nattelivet i Danmark indtil 1973

I 1800-tallet troede man rent faktisk, at man kunne dø af onani!

Urtidens frugtbarhedsgudinder og antikkens tilbedelse af guder med overdimensionerede mandlige kønsorganer

Målgruppe
Efterskoler, højskoler, ungdomsuddannelser mm.
Som erfaren foredragsholder kan jeg justere
sproget op og ned undervejs. 
Varighed
Omkring 5 kvarter. Herefter svarer jeg gerne
spørgsmål og uddyber specielle tematikker. 
Pris
3000 kr. (+ transport fra Aarhus). Det er langt under
normalen for et af mine litterære foredrag – fordi det
er et oplysningsprojekt, som ligger mit hjerte nært.
Kontakt
Mail: mortenramsland@gmail.com
Tlf.: 25135942

Du kan læse mere i disse bøger: Bøssernes danmarkshistorie 1900-2020 af Lars Henriksen og Chantal Al Arab (Forlaget 28B 2021), Den europæiske krop af Peter Thielst
(Dansklærerforeningen 1992), I seng med romerne af Allan A. Lund (Museum Tusculanums Forlag, 2006), Seksualitetens historie 1 af Michel Foucault (Rhodos 1978),
Upassende opførsel af Mads Ananda Lodahl (Forlaget Solidariteten 2018), Paradiset er ikke til salg af Preben Hertoft og Teit Ritzau (Lindhardt og Ringhof 1984), Sex af Ditte
Trolle (Aarhus Universitetsforlag, 2015), Onani af Morten Arnika Skydsgaard (Aarhus Universitetsforlag 2020), Kønsballade af Judith Butler (Forlaget THP 2011) mm.
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