
 
 
 
 

Mannlig seksualitet blir 
ofte tatt for gitt og 
fremstilt som enkel og 
likefrem. Menn er alltid 
beredt! Eller? 
 
Konferansen ”Menn og 
seksualitet” viser 
forskjellige aspekter ved 
menns seksualitet – 
menns kåthet, menns 
seksuelle utfordringer, 
og menns seksualitet 
som grunnleggende for 
menns identitet.  
 
Nasjonalgalleriet, 
auditoriet 
Universitetsgata 13 
 
30 november  
kl 10.00 – 17.00 
 
Påmelding innen  
18. november  
tinyurl.com/nfb5bjg   
 
Kontaktperson 
Rikke Pristed 
rikke.pristed@uia.no 
 
Konferansen er gratis 
 

Menn og seksualitet  
09.30- 10.00:   Kaffe og registrering 

10.00-10.15:  Åpning av konferansen  

10.15-11.00:  Is there anything good about men? 
                           Esben Esther Pirelli Benestad, professor i sexologi  
                           på Universitet i Agder. 

11.00-11.45:    Menn, sex og emosjonalitet 
                           Jørgen Lorentzen, dr.art. i litteraturvitenskap,   
                           tidligere mannsforsker       
 
11.45-12.15:    Den erotiske poesiens historie og høytlesing fra 
                           egen samling «Kåte dikt» 
                           Christian Refsum, førsteamanuensis i litteratur på  
                           Universitet i Oslo 
                                 
12.15-13.00:  Lunsj, lett servering 

13.00-13.45:  Myter om menns seksualitet  

                           Elsa Almås, professor i sexologi på Universitet i  

   Agder  

13.45-14.15:  Menns genitale identitet og selvbilde  

                           Atle Austad, psykologspesialist og spesialist i  

                           klinisk sexologi ved Institutt for klinisk sexologi og 

                           terapi 

                            

14.15-15.00:  Menn som har sex med menn  

                           Haakon Aars, psykiater og sexolog ved Institutt for 

                           klinisk sexologi og terapi 

15.00-15.15:  Pause med kaffe  

15.15-16.00:    Hvordan menn kan oppdage nye sider ved sin  

                      seksualitet   

                           Maia Struvfe, Kast (kjøp av seksuelle tjenester) 

                           Göteborg                                                                                                                     

16.15 -17.00:  Paneldebatt; Seksualitet som identitet skapende   

                           for menn?  

1700 – 17.15   Oppsummering 

Konferansier: Kim Fangen, styreleder for organisasjonen Nye 

Pluss – hiv-positives landsforening 

http://tinyurl.com/nfb5bjg


Bidragsytere 

Esben Esther Pirelli Benestad, er professor i sexologi ved Universitet i Agder:  
Lang erfaring som mann, med et litt skrått perspektiv. Mye erfaring som lege og terapeut for 
menn, med et mer faglig perspektiv. 
 
Elsa Almaas, er Professor i sexologi ved universitet i Agder:  
Lang erfaring med menn, i ulike varianter, liker menn og vil dem alt vel. Lang erfaring som 
terapeut og samtalepartner for menn, å synes menn ofte er bedre enn sitt rykte! 

Atle Austad, er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Jobber på Institutt for klinisk 
sexologi og terapi, IKST og det har han gjort det siden 1995. 

Haakon Aars, er lege, psykiater og sexolog. 
Han jobber til daglig på Institutt for klinisk sexologi og terapi. I fjor gav han ut boken  
”Menns Seksualitet" på Cappelen Damm; den første fagbok i Norge om dette temaet. Han 
har mer enn 30 års lange erfaring fra klinisk arbeid med seksualitet og samliv samt bidratt 
som «samlivsekspert» i ulike medier. Har tidligere jobbet som overlege i psykiatri på Aker 
Universitetssykehus. Er for tiden aktuell som fast spaltist i VG-Helg om sex og samliv.   

Jørgen Lorentzen, Jørgen Lorentzen er dr.art. i litteraturvitenskap, mannsforsker, og tidligere 
journalist. De siste 10 årene har han vært forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
på universitet i Oslo. I tillegg har han vært skrevet mye om menn og maskulinitet i mange 
ulike medier og fora de siste årene. Jørgen er i dag direktør for Hedda Foundation. 

Christian Refsum, er førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved universitetet i Oslo og 
forfatter. Alle hans bøker er, som han selv sier, helt forskjellige. Han har gitt ut både 
fagbøker, romaner, diktsamlinger og noveller. Christian vil fortelle om den erotiske poesiens 
historie og lese utdrag fra sin egen samling Kåte dikt. 
 
Maia Struvfe, er familieterapeut og jobber ved Kast(kjøpere av seksuelle tjenester) i 
Gøteborg. Hun har jobbet med mannlig seksualitet og menn som kjøper seksuelle tjenster de 
siste 16 årene.  
I tillegg har hun lang erfaring fra arbeid med både par, familier og enkeltpersoner.  

Kim Fangen, konfransier. Han begynte sin yrkeskarriere som skuespiller og sanger, men har i 
de senere årene primært viet sin tid til å arbeide for hiv-positives rettigheter både 
internasjonalt og nasjonalt. Kim er i dag styreleder for organisasjonen Nye Pluss – hiv-
positives landsforening.  


