
Queerseminariet 

VT 2020, Tema: ”Gammalt & queert” 

 

17 februari, kl. 16-18, rum D4110 

Väninnor – berättelser från garderoben (Sander Neant-Falk) 

Visning av dokumentärfilmklassikern Väninnor – berättelser från garderoben (1996) där fem äldre 
kvinnor ser tillbaka på  sina liv som lesbiska: om smygande, dubbelliv och förbjuden kärlek. Efter 
filmvisningen följer ett samtal med filmaren Sander Neant-Falk.  
  
 

24 mars, kl 16-18, rum D4110 

”Jag föll fullständigt för hans hjärna”: sex, Alzheimers sjukdom och den heterosexuella 
matrisen (Linn Sandberg) 

Demenssjukdomar är omgärdat av en rad negativa och dehumaniserande diskurser där demens 
likställs med att förlora sitt jag, bli monster/zombie eller en främling. Som sådan utgör ”den 
demente” en obegriplig och kanske queer position och subjektivitet som utmanar det stabila, 
respektabla modernistiska subjektet. Kan demenssjukdom därmed förstås som en utmaning av en 
heterosexuell matris? Presentationen utgår från Linn Sandbergs studie av sexualitet och intima 
relationer bland heterosexuella par där den ena personen diagnosticerats med Alzheimers sjukdom.  
 
 
20 april, kl. 16-18, rum D4110 

En queer seniorsåpa i serieformat – based on true stories (Bitte Andersson) 

Serieskaparen Bitte Andersson berättar om arbetet med I slutet av regnbågen – en grafisk roman om 
ett fiktivt HBTQ-seniorboende, som kommit till i samarbete med 13 seniorer. 
 
 
7 maj, kl. 16-18, rum D4110 

Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person (Anna Siverskog) 
  
Utifrån livsberättelseintervjuer med äldre lhbtq-personer, samt med intervjuer med personer som 
har äldreomsorg samt lhbtq-erfarenheter diskuterar Anna Siverskog intersektioner mellan kön, 
sexualitet och ålder i relation till livsloppsnormer. Det handlar om hur heteronormativa strukturer 
kommer till uttryck på äldre dar; i vardagen såväl som när en blir i behov av omsorg, men även 
hur ålderism inom lhbtq-sammanhang villkorar deltagandet i de rummen. Intervjuerna pekar mot 
betydelser av tid, rum och materialitet för att förstå berättelserna om queera liv på äldre dar. 
  

Rum D4110 hittar du i korridoren mellan hus D och E på plan 4 i Södra husen, Stockholms universitet. 

 

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms 

universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet 

för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet. För mer information, tips och 

synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin Bengtsson 

(elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)  
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