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Danskhed under pres
Vi kan ikke afskaffe danskheden. Den ligger dybere i os
end vi går og tror, mener Erik A. Nielsen, nyudnævnt
professor i dansk litteratur  LÆS SIDE 8-9

Makaber hjælp
Retsmedicinere fra KU assisterer politiet med at identi-
ficere ofre i Thailand. Det er en enorm opgave som slet
ikke er færdig endnu  LÆS SIDE 3

Fordi jeg må...
Prostitution er til debat for tiden, og for en gangs skyld
er der fokus på prostitutionskunden. Men hvad er bag-
grunden for at nogle mænd vælger at købe sex?
LÆS SIDE 10-11

Studier bag tremmer
For Kate Vinther handler 

litteraturstudierne på 
Københavns Universitet 

om at kæmpe for mål og
mening med tilværelsen 
bag lås og slå  LÆS SIDE 4-5
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Universiteter skal tænke skævt
Q U E E R  U N I V E R S I T E T  –  Danmark skal vinde på kreativitet. Således ly-
der opskriften fra den uafhængige tænketank som Videnskabsminister Helge
Sander nedsatte sidste år til at vurdere hvordan universitetsuddannelserne
kan styrke det økonomiske vækstpotentiale i Danmark inden for kultur og
oplevelse. Nu er tænketanken der blandt andet tæller cheftræner for Brøndby
IF Michael Laudrup, direktør for Statens Museum for Kunst Allis Helleland
og filmproducer Ragner Grasten, kommet med sine anbefalinger. 

Tænketanken opfordrer universiteterne til at tænke nyt og ‘skævt’ når de
skruer uddannelser sammen. Der skal bygges bro over forskellige fagområ-
der og samarbejdes mellem universiteter og brancher inden for turisme, for-
lystelser, sport, arkitektur, design, spil, tv, teater, kunst og forlagsvirksom-
hed. Der foreslås også et nyt Center for Oplevelsesøkonomi som med en be-
villing på 100 millioner kroner over fem år, blandt andet skal udvikle nye ud-
dannelser, huse tværgående forskerskoler og rådgive virksomheder og orga-
nisationer.

Hun- og hanhjerner
H J E R N E U G E  – »Det er lidt provokerende, men jeg mener faktisk at der er
belæg for at tale om han- og hunhjerner.« Således siger professor og tidligere
rektor på Københavns Universitet Kjeld Møllgård der sammen med en række
forskere på KU står bag den verdensomspændende Hjerneuge på Køben-
havns Universitet. I år er temaet hjernen og seksualiteten. 

Ifølge Kjeld Møllgård udvikler hjernen sig allerede i fostertilstanden for-
skelligt: »Hvis der er testosteron til stede, udvikles der en hanhjerne, og hvis
der ikke er, fortsætter hjernen med at være hunhjerne. Utallige test viser at
kvinderne er bedre til de verbale ting og har større evne for medfølelse, mens
mændene er bedre til at kaste og sigte, altså det rumlige. Men det ser også ud
til at de centre der styrer vores kønsadfærd, kan have forskellig størrelse
inden for samme køn og dermed tilsyneladende bevirke homoseksualitet.«

Men selv om forskerne ved en del om hjernen, er der også rigtig meget
som de ikke ved: »Mænd har 23 milliarder nerveceller i hjernebarken mens
kvinder har 19 milliarder. Vi ved ikke hvorfor mænd skal have 17 procent fle-
re celler for at kunne gøre det samme som kvinderne,« siger Kjeld Møllgård.

Højere krav til Nat-studerende
F YS I S K E  FAG  – Videnskabsministeriet foreslår i et nyt udkast at stramme
optagelseskravene på de fysiske fag på landets universiteter, skriver Jyllands-
Posten. I øjeblikket skal de studerende have gennemført matematik og fysik
på A-niveau samt kemi på C-niveau for at blive optaget, men Videnskabs-
ministeriet ønsker at hæve kravene til kemi til et B-niveau. Prodekan på Det
Naturvidenskabelige Fakultet på KU, Flemming Nicolaisen, frygter at de
skærpede adgangskrav vil føre til færre studerende og til at flere studerende
må supplere med ekstra kurser efter studentereksamen for at komme ind på
deres drømmeuddannelse. I stedet foreslår KU at adgangskravene til de fysi-
ske fag bliver et fag på A-niveau og to på B-niveau inden for fagene matema-
tik, fysik og kemi.

Ny portal på Jura
I N FO R M AT I O N  – Juraportal.dk er adressen på en ny portal for juridisk infor-
mationssøgning. Portalen indeholder kommenterede links til relevante databaser
og internetsider. I portalen er det muligt at finde links via søgefunktionen eller de
strukturerede indgange under land og emne. Portalen er udviklet af bibliotekerne
ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Den støttes af Danmarks
Elektroniske Forskningsbibliotek.

Fortæl om din forskning
FO R S K N I NG E N S  D Ø G N  – Har du lyst til at fortælle andre om
din forskning? Så bliver der rig mulighed for det under Forsknin-
gens døgn den 12. maj. Virksomheder, biblioteker, aftenskoler, for-
eninger og idrætsklubber – ja, alle der kan samle et voksent publi-
kum kan bestille en forsker til at komme på besøg. Foredragene på
godt en time skal være formidlet til alle og er delt op i 4 kategorier:
Hjerne og hjerte, Det kreative menneske, Verden anno 2005 og Jor-
den og rummet. Vil du ud i det blå med din forskning, så tilmeld dig
på: www.forskningensdoegn.dk. 

RETSMEDICIN

Det makabre institut

Af Søren Bjørn-Hansen

Hans Peter Hougen er leder af retspatolo-
gisk afdeling på Retsmedicinsk Institut.
Han er en venlig mand med et busket

overskæg og et gammelt kranie ved døren til sit
kontor på første sal i Teilum bygningen. 

For nyligt blev Hans Petter Hougen udnævnt
til professor i retsmedicin ved Københavns Uni-
versitet. Han har flere gange været udsendt
som retspatolog, både til Kosovo i 1998 og i ja-
nuar til Thailand som del af et 13 mands team
fra Retsmedicinsk Institut. Begge var vold-
somme oplevelser med store menneskelige ud-
fordringer.

Voldsom hverdag
De fleste mennesker vil nok rynke på næsen
over de opgaver som Hans Petter Hougen og
hans kolleger påtager sig. 

Som statsobducent skal Hans Petter Hougen
obducere lig for Københavns politi og undersø-
ge voldtægtsofre. 

Retsmedicin er en paraply der dækker over
mange områder. Foruden retspatologi er der af-
delinger som retsgenetik der beskæftiger sig
med dna-prøver, retskemi som undersøger for
alkohol i blodprøver, retsantropologi der under-
søger gamle knogler og gakkede gangarter, og
retsodontologi der består af tandlæger med
speciale i at identificere lig ud fra tandsættet.

»Det vi ser er jo livets skyggesider. Vi ser
mange døde narkomaner og alkoholikere – folk
som er blevet fundet døde fordi naboen har kla-
get over lugten. Vi ser resultatet af social elen-
dighed og ensomhed,« fortæller Hans Petter
Hougen.

Ofre uden identitet
I Thailand var Hans Petter Hougen en af retspa-
tologerne i den store gruppe internationale
retsmedicinere der samarbejdede om at  identi-
ficere tsunamiens ofre.

Hverdagen i Thailand bestod for Hougen i at
undersøge ligene udvendigt og indvendigt for
at finde tegn på hvem den savnede var.

»Vores opgave var kun en lille del af proces-
sen. Efter der var taget fingeraftryk, undersøgte
vi kroppene for særlige kendetegn, såsom ar el-
ler manglende blindtarm,« fortæller Hans Peter
Hougen. 

Han arbejdede med ligene i 30 graders var-
me fra tidlig morgen til sen aften hver eneste
dag. »Det eneste man havde lyst til om aftenen,
var at komme i bad og så få sig en øl,« fortæller
han.

Dødstallet på det tidspunkt var i Thailand
over 5.000 mennesker, hvoraf halvdelen for-
ventedes at være turister.        

Katastrofe uden skyld
»Det har aldrig været sådan at jeg tænkte: Nu er
det for meget. Men på Balkan var det meget
voldsomt og overvældende. Der var enorme

mængder døde der alle var dræbt af andre men-
nesker. Der får man vold og grusomhed meget
tæt på. Det er klart at man ikke ville kunne ar-
bejde sådan år ud og år ind. Det kan man i kor-
te, intense perioder, og så skal man ud af det
igen,« fortæller han. 

»Ingen skal være alene når man arbejder så-
dan her. Mange har behov for at snakke om det
skete eller grine og pjatte. Udenforstående kan
ikke sætte sig ind i det på samme måde som
dem der er i det,« siger han. Men det er også
vigtigt at kunne snakke med familien.

»Når jeg kommer hjem og ikke er omgivet af
død og vold, så er jeg i den rigtige verden. Det
er utrolig vigtigt at man kan snakke godt med
sine kolleger om det man oplever og at man har
et liv udenfor,« forklarer han.

Hans Petter Hougen har tavshedspligt og må
ikke videregive detaljer om sit arbejde, men det
har han heller ikke lyst til.

»Min familie er helt klar over hvad det er jeg
laver, men vi sidder ikke derhjemme ved mid-
dagsbordet og snakker om voldsom død. Det er
almindelige samtaler der føres rundt om bordet
ligesom i ethvert andet hjem,« siger han.

sbha@adm.ku.dk  

Død og vold er hverdag på Retsmedicinsk Institut. 
Derfor er sammenholdet det vigtigste, fortæller 
Hans Petter Hougen om livet med døden i hænderne 

RETSPATOLOGEN – Hans 

Petter Hougen er for nyligt blevet

udnævnt til professor ved Køben-

havns Universitet. 
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Universitetsavisen på nettet
O N L I N E  –  Nu kan Universitetsavisens artikler også læses på nettet. På hjemme-
siden www.ku.dk/Universitetsavisen kan man læse de nyeste artikler, features og
debatindlæg. For dem der har brug for at finde gamle artikler, kronikker eller no-
titser frem, er der en søgefunktion på hjemmesiden hvor man kan finde artikler
der tidligere har været bragt i avisen. På hjemmesiden ligger også PDF-filer af de
gamle numre, og oplysninger om udgivelsestidspunkter, deadline, annoncering
og abonnement findes også på www.ku.dk/Universitetsavisen.

FSR-formand træder tilbage
ST U D E N T E R P O L I T I K  –  Formand for Forenede Studenterråd,
Peter Dalby, har efter kort tid på posten valgt at trække sig fra det
studenterpolitiske arbejde. Præsidiet i FSR har derfor omkonstitue-
ret sig med Jesper Johansen som fungerende formand og Thomas
Antonsen som næstformand. På baggrund af Peter Dalbys afgang
har FSR fremskudt sin generalforsamling til den 7. april kl. 18.00.
Fra FSR-fronten kan det også meddeles at Gyrd Foss per 1. februar
er tiltrådt som sekretariatsleder af Forenede Studenterråd.

Af Søren Bjørn-Hansen

Birgitte Sejrsen der er
retsodontolog på Rets-
medicinsk Institut, er for

nyligt taget til Thailand. Der
skal hun sammen med politi
og retspatologer identificere li-
gene af de mange ofre for flod-
bølgen.

Der er brug for deres ek-
spertise længe endnu. Flodbøl-
gen har kostet omkring
400.000 mennesker livet, og
listerne af savnede er stadig
lange. 

Birgitte Sejrsen har tidligere
været i Thailand hvor hun bå-
de arbejdede med at indsamle
og indtaste de mange oplys-
ninger der bliver registreret i
felten. Denne gang skal hun
tættere på og undersøge hun-
dredvis af lig hver dag.   

»Jeg blev ikke afskrækket
første gang, og jeg har det fint

med at skulle af sted igen.
Hvornår får man ellers lov at
lave så meget retsodontologi?«
spørger Birgitte Sejrsen. 

Identifikation på samle-
bånd
Den norske stat har doneret en
form for nødhospitaler til pro-
cessen med at identificere de
mange døde, fortæller Birgitte
Sejrsen. Nogle lange barakker
som består af containere der
er forbundet så de danner et
langt rør. 

I rørets ene ende kommer de
nedfrosne lig ind og passerer
så de mange led i identifika-
tionsprocessen. Fra fingeraf-
tryk til retspatologisk undersø-
gelse til udtagelse af dna-prø-
ver.

»Vi arbejder altid to tandlæ-
ger sammen. En der laver
undersøgelsen af liget, og en
der noterer. Nogenlunde som

Tandlæge 
giver pårørende ro i sjælen

ved et ordinært tandeftersyn,«
forklarer Sejrsen.

De noterede fund bliver se-
nere sammenlignet med tand-
lægejournalerne for de savne-
de for at sikre identifikation.  

Birgitte Sejrsen siger at det
går godt for de skandinaviske
lande med at identificere lige-
ne blandt andet fordi vores
tandlægejournaler er så gode. 

»Det er jo bestemt ved lov i
Danmark at tandlæger skal
gemme journaler i mindst ti
år,« siger Birgitte Sejrsen. 

Der kan dog opstå proble-
mer med specielt de unge
skandinaver fordi de har så go-
de tænder.

»På nogle var der måske kun
en antydning af en rest af plast
på forsiden af en tand, men
det er nok til at indikere at de
har fået en tandretning på et
tidspunkt og derfor har rønt-
genbilleder liggende i syste-

met,« forklarer hun. Det er dog
en langsommelig proces hvor
der ofte går flere uger fra den
første ide om et match til en
egentlig identifikation. 

Lange udsigter
Alle de involverede i arbejdet
med identifikation i Thailand
har brugt det samme compu-
tersystem. Systemet er udvik-
let i Danmark og benyttes alle-
rede af Interpol. 

»Det har været en hel fan-
tastisk verdensomspændende
mulighed. Det er en positiv ef-
fekt af den frygtelige katastro-
fe som kommer til at fremme
international udveksling af sa-
ger betydeligt,« siger Birgitte
Sejrsen. 

Denne effektivisering kan
måske sætte hastigheden op,
men vejen er stadig lang. 

»Den danske gruppe af sav-
nede er nu nede på omkring

11, men der er stadig mange
flere der mangler at blive
identificerede,« siger Birgitte
Sejrsen. 

»Jeg hørte for nyligt om en
svensk politimand der udtalte
at han havde afsat halvandet
år i kalenderen til identifika-
tionsarbejdet og efterbehand-
lingen,« siger Sejrsen. 

Hun er klar til at komme af
sted og forsøge at gøre en for-
skel selv om familie og venner
har ondt af hende. 

»For os der er uddannet til
at arbejde med lig, er det her
en enorm faglig udfordring.
Det er ikke os man skal have
ondt af, for vi er en del af en
helhed med en fantastisk
korpsånd,« siger Birgitte Sejr-
sen.  

sbha@adm.ku.dk

Retsodontolog fra KU assisterer politiet med at identificere ofre i 
Thailand. Det er en enorm opgave som slet ikke er færdig endnu

TØRIS – Retsmedicinere ud-

vælger den næste krop der skal

identificeres. 
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INTERVIEW

Af Lise K. Lauridsen

Kvinden med det røde hår, hvide jeans og
spidse støvler kunne sidde over en kop
kaffe i kantinen på KUA. Hun har noget

på hjerte, hun gestikulerer ivrigt for at under-
strege sine argumenter, henviser til litterære ci-
tater, og hun ved hvad hun vil. 

Men Kate Vinther der læser litteraturviden-
skab på andet år, har kun været på KUA en
eneste gang. Forelæsningerne har hun set alene
foran et fjernsyn. Diskussionerne og det sociale
samvær har hun måttet fantasere sig til.

Som indsat i det lukkede fængsel i Ringe har
Kate Vinther nemlig ingen mulighed for frit at
færdes uden for de aflåste porte og døre hun le-
ver bag. Forelæsningerne får hun optaget på vi-
deo, bøgerne koster dyrt uden SU eller andre
indtægter, og al den øvrige kontakt til universi-
tetet er foregået via mail eller telefon. I perio-
der endda kun per brev.

»Jeg er uddannet designer. Derfor ønskede
jeg at udvide mit erhverv med en uddannelse
som smykkedesigner, men det er umuligt at ta-
ge en praktisk håndværksmæssig uddannelse
herinde fordi jeg ikke har udgang. Det skulle
være noget teoretisk, og jeg kom så ind på Litte-
raturvidenskab. Og det er jeg faktisk smadder-
glad for. Jeg har kun været på KUA en eneste
gang i juli sidste år, og der fik jeg ikke så meget
lejlighed til at snakke med nogen. Jeg tror de er
meget nysgerrige på universitetet, og jeg vil for-
færdelig gerne fortælle om hvordan det er at
studere i fængslet for at folk kan få indsigt i
hvad der foregår,« siger Kate Vinther der også
har taget HF-eksamen siden hun startede med
at afsone sin dom på 12 års fængsel i 2000.

Kate Vinther blev i 1999 anholdt i Costa Rica
fordi politiet havde mistanke om at hun stod
bag finansiering og organisering af narkokrimi-
nalitet. Kate Vinther mener selv at hun kun har
ageret tolk og kontaktperson mellem det dan-
ske og sydamerikanske narkomiljø, men hun
blev dømt for kokainsmugling. 

Studerende på trods
I august 2003 begyndte Kate Vinther på Køben-
havns Universitet. Hun regnede på det tids-
punkt med at hun snart ville få mulighed for at
gå til forelæsninger på universitetet. Efter at ha-

ve afsonet en tredjedel af sin straf i et lukket
fængsel skulle hun nemlig have ret til at blive
overført til et åbent fængsel. 

Men hun blev ikke overflyttet fordi der her-
skede tvivl om hvorvidt Kate Vinther er omfat-
tet af den gamle eller den nye fuldbyrdelseslov
som først tillader overflytning efter halvdelen
af straffen er afsonet.

»Direktoratet for Kriminalforsorgen gav mig
ret i at jeg kun skal afsone en tredjedel af min
dom før jeg kan overflyttes, og 24 timer senere
fik jeg at vide at jeg skulle overføres til det åbne
fængsel Horserød som jeg havde været beretti-
get til i halvandet år,« fortæller Kate Vinther. 

Det åbne fængsel gjorde for en kort stund li-
vet som studerende lidt nemmere, men efter
bare tre en halv uge var det slut med smagsprø-
ven på det frie liv. Så blev Kate Vinther uden
forklaring overført til Kolding Arrest. 

»For første gang i mit liv panikkede jeg fuld-
stændig. Jeg sad i Kolding Arrest i tre en halv
måned. Jeg vidste ikke hvor lang tid jeg skulle
sidde der eller hvorfor. Det er det mest ubeha-
gelige jeg har prøvet i mit liv. I starten blev jeg
nægtet opkald
til min advo-
kat og min fa-
milie. Jeg blev
nægtet forhør
og nægtet at
snakke med
fængslets fæl-
lestalsmand.
Jeg mener, vi
bor i Dan-
mark. Når
man har givet
en person tolv år, er man så ikke færdig med at
straffe? Det virker fuldstændig absurd at jeg
som indsat kan straffes uden nogen form for be-
visførelse,« mener Kate Vinther. 

Efter den såkaldte rockerlov der blev vedta-
get i 2002, er det blevet muligt at overflytte
fanger hvis de har overtrådt reglerne ved fx
flugtforsøg, narkobesiddelse eller trusler. 

Loven effektueres 500 gange om året i Dan-
mark, og indgrebet er dermed langt fra forbe-
holdt rockerne. I modsætning til tidligere er det
ikke længere muligt for de indsatte at få aktind-
sigt i egen sag. 

Kate Vinther har dog fået oplyst at politiet

frygtede at hun ville flygte fra Horserød.
»Hvis jeg ville flygte, så kunne jeg jo have

spadseret stille og roligt ud derfra. Men hvorfor
skulle jeg gøre det når jeg nu har siddet inde i
så lang tid? Hvorfor skulle jeg ødelægge det he-
le for mig selv ved at flygte?« spørger hun un-
drende.

Kate Vinthers advokat forbereder i øjeblikket
en sag om fangers retsikkerhed i forhold til akt-
indsigt ved overflytning og utidig isolations-
fængsling.

Umyndiggjort
I december 2004 kom Kate Vinther tilbage til
Ringe Statsfængsel hvor hun måtte starte forfra
med at arrangere optagelse af forelæsninger på
video, undervisning og indskrivning til eksa-
men under endnu mere besværlige forhold end
før.

»Før havde jeg nogenlunde fri adgang til
internettet og kunne få lov at ringe lidt mere
end normalt, men nu er jeg underlagt endnu
strengere restriktioner,« siger Kate Vinther der
er udmattet efter lige at have afleveret to fem

ugers opgaver til universitetet.
»Selv om jeg læser fra man-

dag til søndag, så er jeg stadig
kun på tredje semester, og det
irriterer mig forfærdelig meget,
men 50 procent af min tid og
energi går med at genetablere
og genforhandle aftaler med
fængslet som jeg allerede har
lavet en gang. Det bevirker at
jeg hele tiden skal have lavet
mine studieplaner og dispensa-
tioner fra universitetet om. Al-

ting er meget besværligt fordi hverken fængslet
eller universitetet er gearet til en person som
mig. Men for mig er den her uddannelse en må-
de at overleve på rent intellektuelt i en verden
der er mig utroligt fremmed,« siger Kate Vin-
ther.

Hun er glad for den opbakning især undervi-
serne på KU har givet hende, men efter at være
blevet flyttet tilbage til Ringe, oplever hun også
at folk på universitetet har forbehold overfor
hende.

»Jeg tror jeg forvirrer folk. Selv om flere un-
dervisere og studerende på universitetet har
gjort meget for at hjælpe mig, så kender de jo

Studier bag lås og slå
Der er hverken fredagsbar, faglig diskussion eller fore-
læsninger i Ringe Statsfængsel. For Kate Vinther handler 
litteraturstudierne på Københavns Universitet om at 
overleve som intellektuelt menneske og få mål og 
mening med tilværelsen bag tremmer

»Jeg forsøger at åbne nogle døre 
for indsatte så de får mulighed for 
at uddanne sig, men jeg frygter 
at lige så snart jeg forlader det her
sted, så bliver dørene lukket igen.
Den næste skal kæmpe den 
samme kamp som jeg.«

Uddannelse som lyspunkt
»Det er imponerende at gennemløbe en sådan faglig udvikling under de betingelser

hendes fængselsophold har budt hende, eftersom hun har været afskåret fra næsten al-

le de ressourcer som hendes medstuderende har nydt godt af.«

Carsten Sestoft, tidligere underviser for Kate Vinther på 

Litteraturvidenskab, Jyllands-Posten 28. november 2004.
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ikke fængslet indefra. Efter jeg er blevet flyttet
tilbage til et lukket fængsel, er alt i mit liv igen
under kontrol: Hvor mange penge jeg må tjene,
hvilket tøj jeg må få, hvilke bøger jeg må få. Det
jeg tjener her dækker kun lige frimærker og
telefonkort, og al min kommunikation med om-
verdenen bliver kontrolleret. Det er som om
systemet bliver ved med at sætte mig i så alvor-
lige situationer at folk udenfor tænker: Hun må
da have gjort et eller andet. Jeg fornemmer at
de fx i administrationen på KU tvivler på hvad
jeg siger,« fortæller Kate Vinther der endnu ikke
har fundet en studerende der kan optage fore-
læsningerne på video. 

Isolationsstudier
Selvom Kate Vinther virker engageret og fuld af
gå-på-mod, så tærer den evige kamp for at stu-
dere ind imellem på kræfterne.

»Jeg har været afsindigt stædig, ellers var det
slet ikke blevet til noget. Jeg savner desperat in-
tellektuel diskussion, men det hjælper lidt at jeg
nu får besøg af en underviser en gang om ugen.
Jeg har ingen kontakt til studiekammerater
udenfor, og ingen herinde ved særlig meget om
hvordan det er at læse på universitetet,« fortæl-
ler Kate Vinther.

Det meste af tiden sidder hun i isolation for
bedre at kunne koncentrere sig om studierne.

»Her er mange narkomaner, og så bliver der
lavet raids på cellerne. Det giver en enorm uro.
Jeg plejer at sige at det er som at sidde på
Hovedbanegården i myldretiden, men lukket
inde i et bur. Isolationen betyder dog også at
der ofte går lang tid imellem at jeg snakker med
nogen. Og det er hårdt og gør mig nogle gange
nervøs for om jeg kan blive ved med at finde
motivationen til at fortsætte mine studier,« ly-
der det fra Kate Vinther.

Lærere som fængselsbetjente
Når politikerne taler om uddannelse til alle, så
gælder det ikke i de danske fængsler, mener Ka-

te Vinther. I Ringe, der er et fængsel for unge,
er der fem-seks uddannelsespladser til cirka 90
fanger.

»Jeg synes det er betænkeligt at der ikke er
mere fokus på at tage en uddannelse herinde.
Især et sted som her hvor der sidder så mange
unge drenge. Der er undervisning på 8.-10.
klasses niveau, men ellers er der kun værkste-
det hvor vi får løn for at folde genbrugsklude.
Det kan godt være ikke alle i fængslet skal ud-
danne sig, men så kunne man da lave nogle or-
dentlige værksteder. Du kan da ikke komme ud
bagefter og sige du har foldet klude i tre år. Det
kan du ikke engang få et arbejde på en fabrik
af. Det er grotesk at der ikke er bedre mulighe-
der for at lave noget der er resocialiserende. De
fem-seks studiepladser der er i fængslet, går jo
til dem der kæmper hårdest, og det er nok dem
der har en uddannelse i forvejen,« siger Kate
Vinther.

Kate Vinther sidder i Statsfængslet i Ringe
fordi det er et af de få fængsler i Danmark for
kvindelige langtidsfanger. Og for hende er det
et trist syn at se de mange unge fyre i fængslet
blive tabt på gulvet.

»De skal tages i hånden, de drenge der er her-
inde. De er måske nok besværlige, men helt
ubegavede er de ikke. Hvis man vendte bøtten
og sagde: Alle skal have undervisning i fængs-
let, og skiftede nogle funktionærer ud med læ-
rere, så ville vi få et helt andet udbytte af det i
samfundet,« siger hun og tilføjer endnu en ide
om at lave en særafdeling for fanger på videre-
gående uddannelser så der måske kan blive
grobund for et studiemiljø for indsatte.

»Jeg forsøger at åbne nogle døre for indsatte
så de får mulighed for at uddanne sig, men jeg
frygter at lige så snart jeg forlader det her sted,
så bliver dørene lukket igen. Den næste skal
kæmpe den samme kamp som jeg. På den måde
virker det nogen gange omsonst,« siger hun og
opfordrer de studerende og ansatte på KU til at
engagere sig i indsattes forhold.

»Hvis der skal skabes bedre forhold for ind-
satte på de videregående uddannelser, er der
brug for et pres udefra,« slutter hun.

likl@adm.ku.dk

FÆNGSLENDE LÆSNING – Nok sidder Kate

Maria Vinther fængslet på femte år i det lukkede

fængsel i Ringe, men det forhindrer hende ikke i at

tænke frit og tage en uddannelse på universitetet

som fjernstuderende.
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Tolk eller bagmand
»Jeg vil ikke angre for jeg har aldrig accepteret dommen (som økono-

misk bagmænd, red.) fuldt ud, og fordi man fra politisk side har

brugt mig som syndebuk.«

Kate Maria Vinther, Månedsmagasinet IN 5/2004.
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NYE POL IT IKERE

Af Morten E. Wøldike 
Olsen

Som 15-årig troede Karen
Hækkerup at hun skulle
gå den direkte vej: læse

statskundskab, få en spadsere-
dragt, en knold i nakken og et
job i et af ministerierne. Børn
skulle først komme til i en se-
nere alder når karrieren var på
skinner.

Sådan kom det ikke til at gå.
Allerede som 22-årig og nyind-
skrevet på Statskundskab op-
stillede Karen Hækkerup til
kommunalvalget for Socialde-
mokraterne i 1997. Det gav
hende en plads i Københavns
Borgerrepræsentation. Hun
mødte også Ole Hækkerup, de
blev gift, og i dag er Karen mor
til to børn.

Den lokalpolitiske karriere
tog fart. Studierne måtte ven-
te, for hvem kunne sige nej når
posten som politisk ordfører
for Socialdemokraterne på Kø-
benhavns Rådhus blev ledig? 

Fremtiden er landspolitik 
Karrieren som lokalpolitiker
kulminerede sidste år da Ka-
ren Hækkerup meldte sig som
spidskandidat for Socialdemo-
kraterne til posten som Over-
borgmester i København. Ritt
Bjerregaard løb med kandida-
turet, og Karen Hækkerup be-
sluttede sig for at sadle om og
skifte kommunalpolitik ud
med landspolitik. 

Kort før jul overtog hun Ka-
ren Jespersens kreds på Ama-
ger, og trods den korte tid i
kredsen kom Karen Hækkerup

i Folketinget ved valget den 8.
februar med over 7.000 per-
sonlige stemmer.

Kan du bruge din uddannelse
i statskundskab til noget i  fol-
ketingsarbejdet?

»Jeg er jo vant til at tilegne
mig viden både som studeren-
de og i min tid som politisk
ordfører i København. Der
skulle jeg forholde mig til en
mængde data hele tiden og
prioritere, sortere og finde de
vigtigste informationer. Det er
klart at den evne havde jeg
nok ikke fået uden min grund-
uddannelse på Statskund-
skab.«

Hvorfor kommer de fleste
unge politikere fra Statskund-
skab?

»Polit og juristeri er jo en
anelse mere kedeligt. Jeg tror
der er mere tradition for at
vælge Statskundskab hvis man
er interesseret i det politiske
og ikke det tekniske. Da jeg
valgte statskundskab, var det
jo fordi jeg var politisk aktiv.«

Vild med Øresund
Karen Hækkerups politiske en-
gagement i de sidste otte år
har betydet et farvel til livet
som fuldtidsstuderende. Hun
har været en sjælden gæst på
studiet, men et seminar i et se-
mester, et udbud her og en ek-
samen der gør at hun i dag
kun mangler et par fag og spe-
cialet som hun har taget hul
på. 

Specialet handler om Øre-
sundsregionen, og Karen Hæk-
kerup skriver sammen med sin
politiske modstander i Folke-

tinget Helle Sjelle fra De Kon-
servative der kun mangler sit
speciale for at kunne kalde sig
cand.scient.pol.

Trods det nye job som fuld-
tidspolitiker forsikrer Karen
Hækkerup at hun nok skal få
afleveret specialet.

»Det er absolut min hensigt
at få det afleveret. Der er bare
ikke noget værre end ikke at få
det gjort,« griner Karen Hæk-
kerup og siger med alvor i
stemmen at hun betragter det
som en æressag at få det ud af
verden. Desuden kan hun bru-
ge specialet som afsæt for sit
politiske arbejde for Øresunds-
regionen hvor hun finder at
der ligger et kæmpe potentiale
som kan skaffe mange af de
arbejdspladser der er brug for
i Danmark.

Kortere uddannelser
Vil du bruge din plads i Folke-
tinget til at gøre noget for uni-
versiteterne?

»Nu skal jeg ikke være ord-
fører på området, men person-
ligt kunne jeg godt tænke mig
at vi fik en mellemting mellem
bachelorgraden og den fulde
kandidatgrad som de har i
mange andre lande. I Dan-
mark uddanner vi jo alle til at
kunne gå ud og blive forskere.
Det er ikke særligt hensigts-
mæssigt. Grunden til at så
mange falder i specialesumpen
er også at man på en eller an-
den måde ikke kommer hur-
tigt nok igennem. Jeg er selv et
godt eksempel på det. Jeg har
haft mit politiske arbejde, men
det samme gælder for mange

andre studerende. De bliver
ældre, stifter familie og får
studenterarbejde. Så bliver det
svært med økonomien fordi
man skal tjene penge og pynte
cv’et, og man kommer aldrig
tilbage som fuldtidsstuderen-
de. I den anden ende har vi al-
le de nyuddannede der går
rundt og er ledige. Vi kunne
lave en fire års uddannelse
med et års praktik så man
kommer ud et eller flere steder
og får erfaring, skabt kontak-
ter og plejet netværker. Så kan
studietiden bruges på at stude-
re. Det kunne være en vej ud
af den lange studietid og høje
arbejdsløshed blandt akademi-
kere,« siger Karen Hækkerup
og tilføjer at hun måske skulle

have undersøgt om ikke otte
års erfaring som kommunal-
politiker i København kunne
tælle for et praktikophold.

Smart og radicool
Hvad synes du om at læse på
KU?

»Jeg føler mig ikke længere
kvalificeret til at sige noget om
klimaet og det faglige miljø på
Statskundskab. Men da jeg var
fuldtidsstuderende, var jeg
meget glad for det. Når man
kommer fra det politiske liv
med fuld fart på, synes jeg da
at der var en del kedelig
undervisning der sagtens kun-
ne organiseres mere spænden-
de. Det bliver en kæmpe ge-
vinst for de fremtidige stude-

rende at Statskundskab flytter
over på Kommunehospitalet.
Det er godt at det faglige fæl-
lesskab styrkes fordi vi skal bli-
ve bedre til at kunne tage fag
hos hinanden og ikke være så
ensporede i hvad vi uddanner
os til.«

Hvilket billede dukker op når
du tænker på Statskundskab?

»Jeg ser for mig en hel mas-
se unge smarte radikale med
de rigtige holdninger der sat-
ser på en karriere inden for
embedsværket. Det er helt
vildt så radikale de er, men så
kan man selvfølgelig også bli-
ve ansat i alle administratio-
ner.«

mwo@adm.ku.dk

KU’ER PÅ TINGE
Blandt de 179 nyvalgte politikere i Folketinget studerer ti ved et dansk universitet, seks

ved Københavns Universitet. Foruden Pernille Rosenkrantz-Theil og Helle Sjelle der er

eneste genvalgte studerende fra KU, er Rune Lund fra Enhedslisten, Karen Hækkerup

fra Socialdemokraterne, Ellen Thrane Nørby fra Venstre og Morten Messerschmidt fra

Dansk Folkeparti nyslåede politikere på Christiansborg. I forrige nummer mødte Univer-

sitetsavisen Rune Lund. Denne gang Karen Hækkerup.

POLITIK I BLODET – Karen Hækkerup har ikke bare giftet sig ind i den socialde-

mokratiske familie Hækkerup, men også i hendes egen familie har der været et tæt for-

bindelse til Socialdemokratiet. Oldefaren var den første socialdemokratiske borgmester

i Slagelse. Morfaren, Børge Angelo Schmidt, var både medlem af Folketinget og senere

borgmester i København.

Med eksprestog
til Christiansborg
Den 30-årige socialdemokrat Karen Hækkerup er
med otte års erfaring fra Borgerrepræsentationen i
København ingen novice når hun nu træder ind på
den landspolitiske scene. Hun forventer også snart
at aflevere sit speciale på Statskundskab
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STUDIELÅN

Af Lise K. Lauridsen

Antallet af stærkt gælds-
tyngede studerende sti-
ger støt. 64 procent fle-

re endte i 2003 med en studie-
gæld på over 150.000 kroner
end for tre år siden. 

Årsagen til at flere tager stu-
dielån er at de studerende er
blevet mindre bange for at få
gæld og at staten har øget mu-
lighederne for at låne penge
under studietiden til fx stude-
rende med børn, mener for-
mand for SU-rådet og studie-
chef på Københavns Universi-
tet Jakob Lange.

»Når antallet af studerende
med meget høj gæld stiger så
voldsomt, så er det fordi hold-
ningen til at låne har ændret
sig blandt de studerende. Spo-
rene fra ældre generationer
skræmmer åbenbart ikke så
meget længere,« mener Jakob
Lange.

Pas på renten
Men selv om renten aldrig har
været lavere, så er det ikke no-
gen god forretning at tage stu-
dielån under hele sin uddan-
nelse. Med en variabel rente
på fire procent mens du læser,
kan gælden nemlig hurtigt
vokse én over hovedet. 

»Renten er lav lige nu, men
det betyder samtidig at risiko-
en for at den stiger er stor.
Derfor skal man være ekstra
varsom med variabelt forren-
tede lån,« mener privatøkono-
misk rådgiver Kim Valentin fra
Finanshuset i Fredensborg. 

Han kan dog ikke anbefale
de studerende at vælge andre
lån end statens der stadig er
det bedste tilbud mens du læ-
ser. 

Kim Valentin mener studie-
gælden stiger fordi SU’en slet
ikke er fulgt med udviklingen i
priser og løn. Ifølge de nyeste
tal fra Danmarks Statistik har
de studerende kun fået 6000
kroner mere at leve for de sid-
ste 10 år. Resten har de selv fi-
nansieret via erhvervsarbejde
og studielån.

»Det er mit indtryk at de
økonomiske krav til at studere
er blevet langt højere fordi du
har brug for fx computer og
det er blevet meget dyrere at
få et sted at bo. Hvis vi gerne
vil højne uddannelsesniveauet
i Danmark, skulle vi måske gi-

ve de studerende en SU de kan
leve af,« siger Kim Valentin.

Loft på lån
Jakob Lange mener at der er
brug for en informationskam-
pagne rettet mod de studeren-
de der optager lån.

»Mange studerende tror at
når det er staten der låner
penge ud, så har den tænkt sig
godt om. Men i modsætning til
banken, rådgiver staten ikke
de studerende om hvor meget
det er fornuftigt at låne. Hvis
ikke vi ad frivillighedens vej
kan stoppe tendensen til at fle-
re studerende tager rigtig sto-
re lån, må vi lægge loft på, så
staten ikke kommer til at
minde om en pengesluger som
Accept Card der netop ikke op-
lyser kunden om hvor dyrt det
faktisk bliver at låne penge.
Hvis ikke vi sætter ind nu, så
siger vores prognose at hver
femte nyuddannede om få år
vil stå med en gæld over
200.000. Hvis renten så også
stiger, så vil rigtig mange få
problemer med at betale deres
studielån tilbage,« siger Jakob
Lange.

Børnefamilier gældsat
Sidste år blev enlige studeren-
de med børn sikret et højere
stipendium. Men de samleven-
de studerende med børn  – og
dem er der langt flest af – fik
kun mulighed for at låne flere
penge til studierne. Med de
forbedrede lånemuligheder
frygter SU-rådet at gælden vil
stige for børnefamilierne.

Derfor slår Jakob Lange og-
så til lyd for at studerende der
får børn, skal have 12 dobbelte
SU-klip i stedet for som i dag
12 enkelte SU-klip. De 12 en-
kelte SU-klip bliver oftest
brugt som dobbeltklip de før-
ste seks måneder af barselsor-
loven. Et enkelt klip er simpel-
then ikke nok når du får børn.
Derefter må de studerende på
barsel bruge løs af deres klip-
pekort indtil de starter med at
læse igen og kan få barnet pas-
set. 

»De studerende med børn
kommer i problemer fordi de
bruger af deres almindelige
klippekort så tilværelsen med
barn kan hænge sammen øko-
nomisk. Derfor er de nogle af
dem der ender med allermest

gæld. Jeg synes kun det er ri-
meligt, når barselsorloven er
blevet udvidet fra seks til tolv
måneder for resten af den dan-
ske befolkning at de studeren-
de også får den mulighed,« si-
ger Jakob Lange.

Men hvis de studerende skal
have forbedret barselsorloven,
må andre studerende betale.
Undervisningsminister Bertel
Haarder vil nemlig kun forbe-
dre de studerendes barselsor-
lov hvis det kan ske uden at
bruge flere penge på SU-syste-
met. 

»Den danske uddannelses-
støtte er næsten dobbelt så høj
som i det land der har den
næsthøjeste uddannelsesstøt-
te. Derfor er SU-området det
sidste sted på mit ministerom-
råde hvor der skal bruges flere
penge. Tværtimod skulle vi
gerne have mere for de
penge,« siger Bertel Haarder
til Ritzau.

likl@adm.ku.dk

Licens til forbrug
Hver femte nyuddannede risikerer at havne i livslang gæld hvis ikke
der sættes ind nu, advarer formanden for SU-rådet, Jakob Lange

F O T O : P O L F O T O

Babyboom
»Danske studerende fødte sidste år tilsammen 7.833 børn. 6.684 var børn af mødre på

en videregående uddannelse og 1.149 havde en mor som var i gang med en ung-

domsuddannelse. 39.035 danske børn havde i 2004 forældre der var i gang med en

videregående uddannelse.« 

Kilde: Berlingske Tidende, 12. marts 2005.

FORBRUGSFEST – De stude-

rende på de videregående ud-

dannelser låner flere og flere

penge fordi mulighederne er

der, mener studiechef Jakob

Lange. Han så gerne at staten

var mere formynderisk overfor

de unges optag af studielån:

»Staten skulle jo nødig få det

samme image som Accept-card.«

Studiegæld i tal
– Fra 1999 til 2002 steg andelen af studerende der tog lån fra 47 til 52 procent

– 66 procent af alle der fuldførte en videregående uddannelse i 2002 havde studiegæld

– Den gennemsnitlige studiegæld hos de færdiguddannede i 2002 var 77.900 kroner

– Andelen af færdiguddannede med end gæld over 150.000 er steget med 64 procent

– Cirka 65 procent af de studerende på Humaniora og Naturvidenskab manglede SU-

klip under deres uddannelse. 

– Mere end 30 procent af de studerende på Nat og Hum tog slutlån som er på cirka

70.000 kroner. Knap 40 procent af juristerne tog slutlån.

– Blandt de studerende med børn steg andelen af personer med studielån fra 60 til 62

procent fra 1999 til 2002.

Kilde:Oplæg om SU-lån, 25. maj 2004, SU-Rådet
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DANSKHED

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Hvorfor er fænomenet
danskhed blevet så ta-
bubelagt at man nær-

mest bliver hed over hele krop-
pen over at skulle snakke om
det? Jeg forstår det ikke.« 

Erik A. Nielsen læner sig iv-
rigt frem. Det er klart at vi her
har at gøre med en af den ny-
udnævnte professors kæphes-
te, nemlig danskheden. Og
den ligger dybere i os end vi
tror.

Erik A. Nielsen er en venlig
mand der smiler meget når
han taler. Han betegner sig
selv som »lidt af en nørd« der
har spenderet det meste af sit
professionelle liv ved Køben-
havns Universitet. Han blev
ansat allerede inden han var
færdiguddannet, og den 1.
marts i år tiltrådte han, 63 år
gammel, som professor i dansk
litteratur. Men selvom han er
en nørd, har han ikke lukket
sig inde på universitetet, men
deltaget aktivt i samfundsde-
batten. Det besluttede han sig
for at gøre allerede tidligt i
karrieren.

»Da Glistrup begyndte at vil-
le lukke universiteterne og
sagde ting der virkelig var for-
færdeligt uorienterede om uni-
versiteterne, tænkte jeg: Ja-
men vi er altså nødt til at sørge
for at de mennesker der via
deres skatter og deres velvilje
holder universiteterne i live,
også kan finde ud af hvad jeg
egentlig går og gør, og hvilken

gavn det gør. Så jeg besluttede
at bruge meget tid på at føre
faget ud i andre sammen-
hænge end universitetssam-
menhænge.«

For universiteterne har rent
faktisk noget at tilbyde al-
mindelige mennesker. Erik A.
Nielsen er af den erklærede
opfattelse at et humanistisk
fag kun kan hedde et humanis-
tisk fag hvis det handler om
det alment menneskelige. Det
er værd at huske på, ikke
mindst i disse tider hvor speci-
elt de humanistiske universi-
tetsuddannelser er under et
voldsomt pres. Dette pres op-
lever Erik A. Nielsen meget ud-
talt på Nordisk Institut. Det
udmønter sig på flere måder.

»For det første fordi den re-
gering der kalder sig liberal, jo
er en vildt kontrollerende re-
gering. Den er kontrollerende
over for de studerende, men
den er også i stigende grad
interesseret i at vi på institut-
tet skal aflægge rapporter, vi
skal kontrolleres, vi skal indgå
aftaler og lave kontrakter. Og
resultatet er jo hele tiden – og
det er noget af det mest tåbeli-
ge jeg har oplevet på universi-
tetet – at man bliver ved med
at overflytte så utrolig mange
arbejdstimer fra undervisning
og forskning til administra-
tion. Og for mig er administra-
tion kedeligt. Jeg fatter ikke de
af mine kollegaer der gider
flytte hele deres liv over i det
administrative. Men jeg er
glad for at nogen gider, for jeg
gider ikke.«

Danskhed og kvalme
Men det er ikke kun udefra
danskfaget er under pres. I lig-
hed med snart sagt alle huma-
nistiske fag er danskfaget i kri-
se over sin egen eksistensbe-
rettigelse. Men danskfaget har
i forhold til andre humanistis-
ke fag et ekstra problem at
slæbe rundt på, mener Erik A.
Nielsen.

»Jeg oplever det ikke mindst
netop fordi det er dansk. Den
krise faget er i for øjeblikket,
er jo en krise for det danske i
hele vores samfund og ikke
bare på universitetet. Det dan-
ske er under pres fra det inter-
nationale – og jeg har stor re-
spekt for det internationale, og
jeg synes det er vigtigt at vi åb-
ner internationalt – men jeg
tænker altså grundtvigsk i den
forstand at den bedste måde at
forholde sig til det internatio-
nale på, det er at kende sin na-
tionale identitet og vide hvad
der er dets egenart i det inter-
nationale samspil. Og det må
også gælde fagligt.«

Men det er svært at bevare
danskheden i en international
sammenhæng. Ikke mindst når
den i øjeblikket bliver så kraf-
tigt manipuleret med som den
gør.

»Den anden krise, som er
meget mere nederdrægtig, det
er jo at Dansk Folkeparti og
nogle kanutter af den art for-
søger at overtage definitionen
af hvad danskhed er. Og det
synes jeg er rent ud modbyde-
ligt. Det er jo en fuldstændig
karikaturtegning af danskhed

som de mennesker præsente-
rer os for. De prøver at overbe-
vise danskerne om at de er
smålige, at danskerne er stak-
kels undertrykte mennesker
som bliver bestjålet på alle
mulige leder og kanter.« 

»Danskhed er et fænomen
der simpelthen ikke har godt
af at skulle leve i et politisk felt
hvor man forsøger at slå mønt
af det. Og det er jo det Dansk
Folkeparti egentlig gør.« 

»Det bedste er hvis danskhe-
den kan få lov til at hvile og
bare udfolde sig ved at vi gør
som vi gør, og vi er danskere
der gør det. Men i det øjeblik
danskhed bliver et egentligt
centralt emne i en politisk
sammenhæng, kommer det
ind i de manipulationer og for-
tegninger som Pia Kjærsgaard
og Søren Krarup er mestre i at
foretage. Og så skal man plud-
selig til at forsvare at dansk-
hed er noget fuldstændig an-
det, og at de ikke har nogen
som helst dybere mening om
hvad danskhed er.«

Når danskheden bliver en
karikatur på sig selv, får det
indflydelse på den måde vi er
danske på. Erik A. Nielsen har
selv igennem mange år haft en
nær tilknytning til både kirken
og højskolebevægelsen, men
nu har han efterhånden fået
det svært med en række af de
ellers gode, gamle danske
sange i Højskolesangbogen.
Og ligeledes med en række
gamle, danske symboler der
også er blevet for belastede.

»Når jeg ser Pia Kjærsgaard

stå portrætteret på baggrund
af et Dannebrog og en hvid,
dansk landsbykirke, så får jeg
kvalme af det som jeg tidligere
egentlig har syntes vældig
godt om. Fordi hun står der og
spærrer med en fuldstændig
falsk måde at misbruge det
danske på.«

Det danske sprog
Men hvad er danskhed så? For
det første er danskhed ikke no-
get man skal forsvare. Det be-
høver man ikke. Danskhed er
nemlig noget vi slet ikke kan
løbe fra. Erik A. Nielsen ser i
bund og grund danskheden
som et givet vilkår, ligesom en
mand er en mand, og en
kvinde er en kvinde. Og det er
ikke mindst på grund af spro-
get.

»For mig er sproget noget
meget mere end et teknisk red-
skab. Sproget er med fra de
allertidligste erfaringer. Og
det bliver ved og stiger i vold-
som grad som du bliver ældre.
Lad mig give et eksempel. Du
kender sikkert den berømte
madeleinekage fra Marcel 
Proust, som er en oplevelse
han har hvor han spiser en ka-
ge som han har spist engang
og som vakte en vældig smags-
oplevelse i ham som dreng.
Den har han ikke tænkt på i
lang tid, og pludselig da han
som voksen møder madeleine-
kagen igen, så vågner hele den
fortid i ham. Sådan er jeg sik-
ker på vi har det med masser
af ord, med mange dele af det
danske sprog: At det er dannet

Danskhed under pres

Vi kan ikke af-
skaffe dansk-
heden. Den 
ligger dybere i
os end vi går og
tror, mener 
Erik A. Nielsen,
nyudnævnt 
professor i
dansk litteratur

»
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Smart retorik
»I samfundet har man taget det for givet, at danskhed og velfærdsstat er to ting, der

hænger sammen. Dansk Folkeparti har formået at sælge sig selv som forsvarer af den

‘idealtilstand’ mod truslerne udefra i form af EU og ‘de fremmede’. Det er et politisk

smart træk at koble velfærdsstaten sammen med etnisk, religiøs og kulturel homogeni-

tet.«

Torben Dyrberg, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og 

Erhvervsøkonomi, RUC, Kristeligt Dagblad, den 10. februar 2005.
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og fyldt med indhold på et me-
get tidligt tidspunkt. Sproget
har rødder langt tilbage i ens
væsen. Så sprog er for mig me-
get mere end et teknisk fæno-
men.«

At være dansker hænger så-
ledes nært sammen med det
danske sprog. Der ligger en
særlig dansk mentalitet, en
særlig dansk ånd, gemt i det
danske sprog. Men det betyder
ifølge Erik A. Nielsen ikke at
denne danskhed er hverken
bedre eller dårligere end for
eksempel engelskhed eller ara-
biskhed. Den er bare noget an-
det. Vi opfatter verden i en lidt
anden brydning igennem det
danske sprog end igennem an-
dre sprog, ligesom lyset brydes
forskelligt i forskellige spektre.
Sådan mener Erik A. Nielsen
at virkeligheden brydes igen-
nem det sprog vi er opvokset
med.

Kedelige cand.polit.er
Derfor er danskfagets fornem-
ste rolle ifølge Erik A. Nielsen
også at udvikle det danske
sprog. Vi er som mennesker
blevet dårligere til at vække
billeder til live hvilket Erik A.
Nielsen i høj grad ser som en
følge af de utrolig mange visu-
elle billeder vi bliver udsat for
i vores hverdag, i tv, i biogra-
fen, ved computeren. Ikke at
disse billeder partout er dårli-
ge for os, men de er alle sam-
men dannet i forvejen, hvor-
imod de billeder vi får når vi
læser, er nogle vi selv skal ska-
be i vores hoveder. Og så er

den eksistentielle selvudvik-
ling det giver at læse stor litte-
ratur, også et meget vigtigt as-
pekt at have med.

At han her er ganske ude af
trit med den moderne univer-
sitetsverden, er Erik A. Nielsen
godt klar over. Hvor stort set
alle humanistiske uddannelser
i disse år kæmper for at gøre
deres uddannelser mere er-
hvervsrettede og kompetence-
givende i forhold til det priva-
te erhvervsliv, er der ikke me-
get plads til Erik A. Nielsens
mere klassiske dannelsesbe-
greb. Det tager han nu meget
roligt.

»Når jeg synes at sådan no-
get som erhvervsrettethed er
så bedøvende kedeligt, så er
det jo fordi man vil have os til
at uddanne mennesker der
kan tilpasses lidt overalt, og
som kan udføre en række af de
meget kedsommelige opgaver
der står til rådighed. Jeg kan
selvfølgelig godt se at det er en
økonomisk nødvendighed at vi
delvist gør det. Men selv hvis
det så er sådan at vores stude-
rende ender som kommunika-
tionsmedarbejdere på telefon-
selskabet, kan jeg slet ikke
angre at de i en periode på tre-
fire-fem år har lært at man alt-
så også kan bruge litteraturen
mere intenst end det liv er-
hvervslivet giver os. Det er me-
get vigtigt at man, udover at
man hver dag skal løse kon-
krete opgaver i erhvervslivet,
også har en overbygning af
mere perspektivrige, mere
dramatiske billeder som man

har lært. Tænk hvis vi alle
sammen blev cand.polit.er!
Det synes jeg ville være kede-
ligt.«

Danskheden er således no-
get der ligger dybt i os alle, og
det danske sprog og den dan-
ske litteratur spiller en større
rolle i vores liv end vi umiddel-
bart går og tror. Vi har det
bare med at glemme det. Og
derfor er der så meget desto
større grund til at vi, med den
nyudnævnte professor i dansk
litteratur i første række,
minder hinanden om det. For
der er noget vi er fælles om.

»Hvis danskfaget skal blive
ved med at eksistere og vi ikke
bare skal opløse det i et medie-
fag, et litteraturfag, et lingvis-
tisk fag, så er vi nødt til igen at
forsøge at sige hvad der er spe-
cifikt dansk. Og det vil jeg ger-
ne blive ved med at knytte til
sproget. Sproget befordrer jo
bestemte væsensformer: Be-
stemte former for melankoli,
bestemte former for humor,
bestemte former for ømhed.
Danskheden ligger på så ele-
mentært et sted, og dansk sid-
der så dybt i os at det er umu-
ligt at afskaffe.«

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende og freelance
journalist.

Blå bog

Erik A. Nielsen er født den 5. maj 1941 på Frederiksberg. Han blev stu-

dent fra Gl. Hellerup Gymnasium i 1959 og cand.mag. i dansk og tysk

1969 efter et studieophold ved Uppsala Universitet fra 1964-65. Ansat

ved KU siden 1969 som amanuensis, lektor og siden professor. Dr.phil.

1984 på en afhandling om Holbergs komik. Erik A. Nielsen har været

involveret i mange forskellige projekter også uden for universitets-

regi. Fra 1972 var han medlem af Kirkeministeriets Liturgiske Kommis-

sion, dramaturg på Grønnegårds Teatret 1990-96 og redaktør af KRITIK 1970-76. Han

har gennem mange år været formand for Holberg-Samfundet og var i 1986 ansat som

gæsteprofessor ved Roms Universitet.

Erik A. Nielsen har udgivet en lang række værker om litteraturforskningen og dens 

nabovidenskaber. De faglige hovedtemaer er tekstanalyse, modernisme, tekst- og lyrik-

historie, Johannes Ewald og dansk salmedigtning. I øjeblikket er han i gang med et 

omfattende arbejde med kristendommens retorik og ikonografi. Derudover har Erik A. 

Nielsen også beskæftiget sig med teologi, kunsthistorie og musik, og han har skrevet

danske oversættelser af librettoen til Tryllefløjten og et par af Goethes værker. Han har

modtaget en hel del priser, bl.a. Danmarks Bibliotekers Hæderspris 1988, Holberg-

Medaillen 1993 og Carlsbergfondets Arbejdslegat fra 1998-2001. Privat er han gift med

præsten og Europaparlamentarikeren Margrethe Auken og har tre børn.

Danskhed uden definition
»Danskhed er en livsform. Det er ikke noget, man kan skrive ned og lære på et kursus. Man bliver dansk

ved at leve i Danmark, og danskhed kan ikke defineres kort og klart.«

Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk civilisation, 

Jyllands-Posten, den 6. januar 2005.
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kunne altså lige så godt gå i byen eller på nettet
og finde seksuelle oplevelser der – hvad en del
af dem da også gør ‘ved siden af’. 

Men der er altså noget der trækker ved at be-
tale for at have sex med en kvinde. For det før-
ste er det nemt fordi de prostituerede er så let
tilgængelige. Det er bare et spørgsmål om at
vælge en ud, og det eneste man skal gøre for at
gøre sig fortjent til at tage tøjet af hende, er at
betale det hun forlanger. Man kan endda uden
det store besvær komme i seng med en purung
og billedskøn pige som det ville være rigtig
svært at få til at værdige sig et blik hvis hun ikke
var prostitueret. 

For det andet synes mange at det er spæn-
dende at gå til en prostitueret. Og sidst men ik-
ke mindst er det uforpligtende. Man forventes
ikke at give noget af sig selv hos en prostitueret.
Man lover hende ikke noget og involverer sig ik-
ke følelsesmæssigt med alle de komplikationer
det kan medføre, for eksempel for parforholdet
derhjemme. Og måske derfor er det også nem-
mere at bede hende om at gøre ting, som man
ikke kan få sig selv til at bede andre om at gøre.

Men på trods af alt dette er de fleste faktisk
utilfredse med de oplevelser de får hos de pro-
stituerede. Det hænger sammen med at det som
er til salg hos en prostitueret, ikke svarer helt til
det kunderne gerne ville købe. 

Godt nok er det nemt at komme i seng med
en prostitueret. Og det er meget uforpligtende –
man kan godt være helt sikker på at hun ikke
begynder at ringe og forlange blomster og bryl-
lupsdrømme. 

Men på den anden side hænger sex for de
fleste sammen med en gensidighed og en var-
me som de meget sjældent oplever at kunne kø-
be hos en prostitueret. De fleste ville gerne føle
at kvinden nød at være sammen med dem. Og
at der eksisterede en intimitet og nærhed
mellem dem når de var i seng sammen. 

Nogle af dem har faktisk oplevet at få varme-
re følelser for en prostitueret. Og andre benyt-
ter bevidste strategier for at undgå at få det som
fx aldrig at være sammen med den samme flere
gange. De er udmærket klar over at disse fø-
lelser ikke har store chancer for at blive gen-
gældt. Og lige så vel er de klar over at det er
sjældent at sex med en prostitueret indebærer
gensidig sanselig nydelse.  

På den ene side forudsætter god sex altså
nærhed og gensidighed, og på den anden side
ønsker de at undgå at blive følelsesmæssigt for-
pligtede. Dette følelsesmæssige paradoks gør at
mange bliver ved med at opsøge prostituerede
igen og igen samtidig med at de egentlig aldrig
er tilfredse med det de oplever hos dem. 

Og spændingen er det faktisk også så som så
med efter nogle gange – man ved jo hvad man
kommer efter, og man får det man beder om.
Men det nemme og uforpligtende trækker alli-
gevel, så kunderne forsøger – med et vist held –
at opfylde behovene for spænding og gensidig-
hed med fantasiens hjælp.

De arbejder aktivt på mere eller mindre be-
vidst at opretholde nogle illusioner omkring de-
res sexkøb. De fleste ved fx godt at det er
usandsynligt at en prostitueret finder nydelse
med den ene fremmede mand efter den anden. 

Men alligevel forestiller den enkelte prostitu-
tionskunde sig gerne at lige netop han er i stand
til at bringe hende sanselig nydelse. På samme
måde forestiller han sig at lige netop med ham
tager hun ikke skade på sjæl og legeme af at
sælge sig selv.

Moralsk handlende mænd
For også i en anden retning er det nødvendigt
for kunderne at yde en aktiv indsats i forbin-
delse med deres køb af sex – nemlig når det
gælder om at legitimere det de gør. Meget få af
dem snakker nogen sinde med andre om deres
prostitutionserfaringer, men de fleste har et
stærkt behov for at fremstå som moralsk hand-
lende individer. 

Et vigtigt spørgsmål i moralsk henseende er
hvorvidt de prostituerede oplever psykisk og fy-

sisk negative konsekvenser på grund af mænde-
nes køb af sex. Ligesom med den sanselige ny-
delse er der generelt en bevidsthed om at det
ofte er tilfældet samtidig med at kunderne per-
sonligt forestiller sig at det ikke er tilfældet net-
op med dem. 

I det hele taget bygger mændene deres selv-
billede som kunder op omkring en forestilling
om andre kunder der i kontrast til dem selv
handler umoralsk i forhold til prostitutionen.
De føler sig selv på moralsk sikker grund fordi
de overholder en række normer som går ud på
at opføre sig ordentligt, være ren og holde sig
fra udenlandske – potentielt traffickede – pro-
stituerede og ‘narko-ludere’. Valget om at pro-
stituere sig anses for disse kvinders vedkom-
mende at kunne være tvungent, henholdsvis af
trang til stof og af de bagmænd som handler
med kvinder på tværs af grænser. 

Jeg skal ikke kunne sige om der findes en så-
dan gruppe umoralske kunder som jeg blot ikke
har mødt nogen af, men det er sikkert at på
trods af at der blandt dem jeg har snakket med
lægges stor vægt på at det er umoralsk at benyt-
te sig af ‘ufrivilligt’ prostituerede, har mange af
dem faktisk været hos både udenlandske og ga-
de-prostituerede. 

Dette dilemma hænger sammen med at det
vigtige for disse kunder egentlig ikke ligger i at
tage hensyn til kvinderne, men i langt højere

VIDENSKABET
SOCIOLOGI

Af Mette-Lise Sørensen

En mand er nødt til at få opfyldt sit behov
for sex. Hvis det er umuligt for ham at lok-
ke en kvinde med i seng på andre måder,

kan han blive tvunget til at betale en prostitue-
ret for at tage trykket. Og hvis der ikke fandtes
prostituerede var der stor risiko for at han valg-
te voldtægt som udvej for at få tilfredsstillet
dette tvingende behov.

Dette er et meget almindeligt syn på fænome-
net prostitutionskunder og høres jævnligt som
argument for det gavnlige i at der findes prosti-
tution. Men virkeligheden er noget mere nuan-
ceret. For eksempel er den typiske prostitu-
tionskunde ikke socialt, seksuelt eller fysisk
handicappet, men tværtimod en på alle andre
områder helt almindelig mand der er i fast for-
hold og derudover sagtens kan skaffe sig seksu-
elle kontakter på anden vis.

Det er ikke ofte at man hører om prostitu-
tionskunden. Han har stort set været usynlig,
både i den politiske debat og i prostitutions-
forskningen herhjemme. Og det på trods af at
der er tale om langt den største aktør på prosti-
tutionens scene. Kunden leverer efterspørgslen
og dermed selve grundlaget for prostitutionen. 

Og alt tyder på at mindst hver syvende dan-
ske mand har erfaringer med at købe sex. Der
findes også kvinder som har den slags erfaring-
er, ligesom mænd sommetider køber sex af
mænd, men langt den mest almindelige form
for prostitution er når en mand køber sig til sex
med en kvinde, og den type beskæftiger jeg mig
med her. 

Jeg har i forbindelse med mit afsluttende
speciale som sociolog sat mig for at undersøge
hvad der ligger bag disse mænds køb af sex.
Hvad er deres motiver for at gøre det, hvad er
deres holdning egentlig til deres egne handling-
er som prostitutionskunder, og hvordan spiller
disse sammen med holdningerne i samfundet
generelt? 

For at finde ud af dette har jeg blandt andet
interviewet 17 mænd med sådanne erfaringer,
og jeg har forholdt deres fortællinger til hold-
ningerne i samfundet generelt, for at finde ud
af hvad det er i vores samfund der gør det mu-
ligt at tage dette valg. Udover dette støtter mine
resultater sig også til anden skandinavisk pro-
stitutionsforskning samt interviews med prosti-
tuerede.

Motiver
Den typiske kunde hos en prostitueret er som
sagt hverken pukkelrygget eller sygeligt, ge-
nert. De fleste mænd der går til prostituerede,

Prostitution er til debat for tiden, og for en 
gangs skyld er der fokus på prostitutionskunden. 
Men hvad er baggrunden for at nogle mænd 
vælger at købe sig til sex?

Fordi jeg må ...
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grad i at fremstå på en acceptabel måde. For
mændenes indgangsvinkel til at købe sex er ba-
salt set egoistisk og handler først og fremmest
om en tilfredsstillelse af deres egne personlige
behov. 

Et af disse behov er imidlertid at kunne op-
fatte sig selv som moralsk handlende. Meget få
af disse mænd ville benytte sig af prostituerede
hvis ikke de kunne forsvare det over for sig selv
hvorfor de har brug for moralsk acceptable for-
klaringer på deres handlinger.

Voldsom seksualitet
Prostitutionskunder er jo også en del af sam-
fundet, og derfor trækker de på samme normer
som alle os andre når de skal forsvare deres
handlinger. Nemlig dem som er almindeligt ac-
cepterede i samfundet. Det drejer sig om to for-
skellige normer – eller diskurser som jeg vil kal-
de dem. 

For det første handler det om en seksualitets-
diskurs der indebærer en forestilling om mænds
seksualitet som bygget på et basalt og uom-
gængeligt behov for seksuel tilfredsstillelse i
modsætning til kvinders der er nærmest ikke-
eksisterende. 

Dette er en gammelkendt forestilling der har
været under skarp kritik de sidste mange år,
men som ikke desto mindre dukker vedholden-
de op når talen falder på prostitution. 

Med denne opfattelse kan prostitution ses
som ganske nødvendig og som forebyggende
voldtægter. Den ses tydeligt i folketingsdebatter
hvor der ikke stilles spørgsmålstegn ved eksis-
tensen af prostitutionskunder, men næsten ude-
lukkende diskuteres hvorfor nogle kvinder dog
vælger at blive prostituerede. 

Mens den er ubehagelig for de prostituerede
der stemples som afvigende stakler, er den gan-
ske bekvem for prostitutionskunderne som jo
dermed kan se sig selv som blotte ofre for deres
voldsomme seksualitet. 

At mænd, i modsætning til kvinder, ikke skul-
le være i stand til at styre deres seksualitet er
dog en tvivlsom sandhed. Ingen af dem jeg har
interviewet kunne på nogen måde forestille sig
selv at begå voldtægt i tilfælde af at der ikke
fandtes prostitution eller andre muligheder for
sex. 

Og denne forklaring hænger da også dårligt

sammen med at den typiske kunde godt kan op-
nå sex på anden vis – blot koster det måske en
lidt større indsats fra hans side. Men dette over-
ses altså uden besvær når det gælder om at for-
svare sine handlinger som prostitutionskunde
fordi det stadig i dag er en almindelig opfattelse
i samfundet.

Sex på markedet
For det andet trækker kunderne på en liberal
markedsdiskurs der gør det muligt at anskue
sex som en uforpligtende markedsrelation. På
markedet kan man ikke udnytte andre end kø-
beren – sælgeren kunne jo bare lade være med
at sælge sin vare hvis hun ikke ville. 

Hvis man ser prostitutionsrelationen som en
handel på et frit marked, så behøver kunden ik-
ke at tage ansvaret for de negative følger det
eventuelt har for kvinden at sælge sin krop. For
ifølge markedsdiskursen kan en frivillig handel
ikke være udnyttende eller undertrykkende. 

For at kunne benytte markedsdiskursen i for-
bindelse med prostitution, er det altså vigtigt at
kunne gå ud fra at der ikke findes strukturer
som virker tvingende i kvinders valg om at pro-
stituere sig. 

Det er i en anden undersøgelse af Vibeke
Hansen og Stinne Jensen fra deres speciale i
2004 ved Sociologisk institut blevet påvist at
der i Danmark (i modsætning til i Sverige) ek-

sisterer en forestilling om at kønsmæssig og
økonomisk lighed er en opnået realitet i sam-
fundet, hvilket har indflydelse på diskussioner-
ne om prostitution blandt andet i de politiske
debatter. 

Der er al mulig grund til at stille sig kritisk
over for denne forestilling om lighed og ligestil-
ling i det danske samfund, men den kritiske stil-
lingtagen til frivillighedsbegrebet kommer ikke
til at stamme fra prostitutionskunderne. For
hvis fattigdom og undertrykkelse anses som
mulige grunde til at kvinder føler sig tvunget til
at prostituere sig, så kan kunderne pludselig ik-
ke forsvare deres køb af sex og de negative kon-
sekvenser de kan have for de prostituerede med
at kvinderne sælger sig selv frivilligt. 

Eller rettere sagt, så ville de blive nødt til at
forsøge at forsvare sig.

For tilstedeværelsen af markedets love, i sam-
arbejde med forestillingen om den mandlige
seksualitets kategoriske imperativ, fratager
dem nemlig det moralske ansvar for deres
handlinger. 

Køb af sex har med andre ord, på grund af de
herskende normer i samfundet, ikke nogen mo-
ralske konsekvenser for kunderne. Og nogle
mænd føler sig så tiltrukket af det nemme og
uforpligtende ved at købe sig til sex at de benyt-
ter sig af denne mulighed. 

Kun hvis holdningen i samfundet ændrer sig i
en retning hvor man ikke kan lægge ansvaret
for sine handlinger fra sig med henvisning til en
forældet opfattelse af seksualiteten og det frie
markeds kræfter, så ville der være begrundet
håb om at færre mænd ville købe sex.

Prostitutionskunder køber sex fordi de må.
Ikke i den ansvarsforflygtigende forstand de
selv fremlægger det som – at deres ustyrlige
drifter gør at de bare må have seksuel tilfreds-
stillelse. Men simpelthen fordi de på samfunds-
plan rådende diskurser – omkring seksualitet
og ikke mindst markedsliberalisme – gør det
muligt for mænd at købe sex og samtidig føle
sig som moralsk handlende individer. 

De må gerne.

mettespost@sol.dk

Mette-Lise Sørensen blev
cand.scient.soc. fra Københavns
Universitet i 2004 og arbejder
nu som forskningsassistent på
Socialforskningsinstituttet.  

»For mændenes indgangsvinkel til 
at købe sex er basalt set egoistisk og
handler først og fremmest om en 
tilfredsstillelse af deres egne 
personlige behov.« 
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MORAL OG MODSIGELSER – Alle de

mænd som Mette-Lise Sørensen har interviewet i

sin undersøgelse, lægger vægt på at det er umo-

ralsk at benytte sig af ‘ufrivilligt’ prostituerede,

men ikke desto mindre indrømmer mange af dem

at de faktisk har været sammen med gade- og

udenlandske prostituerede. 
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L ad det være sagt med det
samme: det handler ikke
om kontrol og overvåg-

ning. Det handler om viden og
udveksling af viden. Den viden
der i en lind strøm flyder fra
underviser til studerende.
Hvorfor ikke lagre denne vi-
den for bedre at udnytte den?
Hvorfor ikke dele den med an-
dre? 

Jeg taler om elektronisk op-
tagelse af forelæsninger på Kø-
benhavns Universitet. De skal
optages og lægges ud på nettet
som lydfiler så alle og enhver
til hver en tid kan høre en
forelæsning om urinvejsinfek-
tioner, ødipuskompleks, sam-
handel med 3.verdenslande,
netkunst, montageteknik, de-
konstruktivisme – hvad der
end måtte have interesse. 

Nogle vil indvende at fore-
læsninger er offentlige, og at
interesserede blot kan møde
op, men vi ved også at folk ik-
ke har tid til det. Nogle vil ind-
vende at man blot kan låne en
bog om emnet, men en fore-
læsning er netop opbygget så-
dan at den kort og informativt
skal gøre rede for et emnes
vigtige punkter på en oversku-
elig måde. 

Forelæsningsbanker
Skriver man på medicinstudiet
en opgave der berører et emne
som aktiv dødshjælp, kunne
det være givtigt at besøge filo-
sofistudiets forelæsningsbank
og finde en forelæsning om
etik og moral. 

Der er mange fordele ved en
sådan forelæsningsbank:

Studerende der bliver syge
for en kortere periode, kan så-
ledes undgå at gå glip af for
megen forelæsningsbaseret
undervisning. Og til eksamen
kan man bruge forelæsninger-
ne som en måde at læse op på. 

Nogle vil indvende at de stu-
derende på længere sigt ikke
vil møde op til undervisning-
en. Det tror jeg ikke bliver kon-
sekvensen. Til forelæsninger-
ne møder man sine medstude-
rende, og her har man mulig-
hed for at stille spørgsmål til
underviseren – og få et svar.
Det tror jeg ikke at de stude-
rende vil være foruden.

Kommende studerende vil
have mulighed for at få et ind-
tryk af mange forskellige stu-
dier, inden de træffer det svæ-
re valg om deres studiemæs-
sige fremtid. Det er der på nu-
værende tidspunkt i praksis ik-
ke mulighed for. Man kunne
håbe at det kunne nedbringe

det store frafald på langt de
fleste uddannelser.

Dokumentarisk værdi
En anden fordel er at undervi-
serne når ud til et langt større
publikum (forelæsningsban-
ken kunne også have interesse
for gymnasiestuderende), og
at eftertiden får mulighed for
at gå tilbage og studere forhol-
dene omkring KU i et nyt årtu-
sind. Om 50 år vil man således
kunne undersøge hvilket ni-
veau der blev undervist på,
hvad der primært blev under-
vist i, hvordan fx humanistisk
forskning har udviklet sig,
hvordan undervisningen ad-
skiller sig fra undervisningen
på andre universiteter etc.

De forskellige institutters le-
delse får naturligvis mulighed
for at bruge forelæsningsban-
ken til at vurdere undervis-
ningens kvalitet – et udmærket
supplement til de allerede ek-
sisterende evalueringer. Som
underviser vil man kunne hen-
vise til sine forelæsninger i en
jobansøgningssituation, og
forelæsninger får således i høj-
ere grad karakter af publiceret
forskning.

Idet forelæsninger i forvejen
er offentlige, udvider man blot
her offentlighedsbegrebet ved
at gøre dem elektroniske og
tilgængelige for alle. Økono-
misk set burde projektet være
til at overskue: en mikrofon
koblet til en computer, og
underviseren kan umiddelbart
selv lægge lydfilen ud på fa-
gets hjemmeside i uredigeret
form. 

Udveksling af viden er en af
de tre centrale punkter i KU’s
værdigrundlag, og i en presse-
meddelelse (2/11/2004) ud-
taler videnskabsminister Hel-
ge Sander at »effektiv viden-
spredning« er måden at udnyt-
te universiteternes store viden-
potentiale på. 

Så i en tid hvor viden – og
særligt udveksling af viden –
er et højt prioriteret område,
også rent politisk, burde det
være muligt at finde vilje og
midler til et sådant projekt.
Det er der fremtid i.

Maya Carlsen, stud.mag. 
i Litteraturvidenskab og 
Moderne Kultur.
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Universitetsavisen

En stadig større del af forskningsmidlerne kom-
mer gennem eksterne bevillinger, og i den
sammenhæng er EU en betydningsfuld finansie-

ringskilde. EU’s nuværende 6. Rammeprogram (6RP)
har et budget på ca. 130 milliarder kr., og i det kom-
mende 7. Rammeprogram (7RP) tales der om en mu-
lig fordobling af budgettet. Som noget nyt vil der i for-
bindelse med 7RP blive oprettet et European Research
Council. Dette europæiske forskningsråd vil få sit eget
separate budget og især fokusere på langsigtet grund-
forskning. 

Det er vigtigt at Københavns Universitets forskere
også er opmærksomme på denne udvikling og tager
bestik af de muligheder der kommer. Heldigvis er Kø-
benhavns Universitets forskere godt med i kampen
om EU bevillingerne, og alle vore fakulteter deltager i
større eller mindre grad i EU-projekter med samar-
bejdspartnere indenlands og udenlands, samtidig
med at vi selv står som koordinatorer af en række sto-
re bevillinger. Men det er en udvikling vi bliver nødt
til stedse at forholde os til, herunder hvordan vi kan
sikre forskerne bedst mulig deltagelse i programmer-
ne.

EU-projekter bliver ofte betragtet som tunge såvel i
ansøgningssammenhæng som at administrere. Det

er i nogen grad rigtigt, men i det nuværende 6RP er
der faktisk sket en række forbedringer som gør livet
lidt lettere for projektdeltagerne. Samtidig har Viden-
skabsministeriet oprettet såkaldte START-bevillinger
hvor forskeren kan få et kontant tilskud til arbejdet
med at udforme en EU-ansøgning. Men der skal mere
til! Indtil nu har danske forskere i vid udstrækning
selv måttet lavet lobbyarbejde i Bruxelles for deres
projektidéer. Man kan have sine meninger om lobby-
isme, men EU Kommissionen er faktisk meget interes-
seret i gode projektidéer der fremlægges grundigt og
velbelyste. Selve lobbyarbejdet kan dog være en lang-
sommelig proces.  

Derfor har næsten alle vesteuropæiske lande – men
ikke Danmark – oprettet en fast forskningsrepræsen-
tation i Bruxelles. 

De enkelte landes repræsentationer har organiseret
sig i det såkaldte IGLO netværk (Informal Group of 
Liaison Offices), og Kommissionen bruger i vid ud-
strækning IGLO netværket som sparringspartner bl.a.
med henblik på at udforme det kommende 7RP. Net-
værket har også en betydelig indvirkning på hvilke
forskningsemner som kommer til at indgå i arbejds-
programmerne.

Danmark deltager desværre ikke i IGLO netværket,
og man kan frygte at det er det der nu begynder

at vise sig i antallet af danske projektkoordinatorer.
De endelige tal er ikke opgjort, men antallet af dan-
ske koordinatorer i 6RP ligger under halvdelen af an-
tallet af svenske koordinatorer. Det er næppe overras-
kende at Sverige ligger højt, men Danmark ligger og-
så langt efter Finland og Norge. Sidstnævnte er som
bekendt ikke medlem af EU, men kun associeret til
6RP. Den mulighed udnytter nordmændene godt.

Rektorkollegiet fremlagde for et år siden et forslag
om oprettelsen af en dansk forskningsrepræsentation
i Bruxelles. De involverede universiteter var villige til
at betale en del af omkostningerne i en treårig for-
søgsperiode. Alle parter støttede idéen som også fik
opbakning fra Dansk Industri. Det er derfor meget be-
klageligt at det trods langvarige forhandlinger ikke er
lykkedes at finde en finansieringsmodel som kan ac-
cepteres af Videnskabsministeriet.

Det skal dog ikke afskrække Københavns Universi-
tets forskere. Hvis I har en god projektidé er det

nu den skal på banen. Hvis der indgår partnere fra de
andre nordiske lande, kan der ofte fås hjælp af deres
IGLO repræsentant. Desuden vil universitetets egne
rådgivere gerne hjælpe sagen videre. Det gælder både
med hensyn til udformning af ansøgningen og admi-
nistration af projektet. Så tøv ikke med at henvende
jer til dem. Deres adresse kan findes på
www.ku.dk/erhverv/stoettemuligheder/ under EU-
projekter.

Af rektor Linda Nielsen og

prorektor Jørgen Olsen

UDVEKSL ING AF V IDEN

Læg forelæsninger
på nettet

Søg internationale 
bevillinger
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En rapport om humanisters
arbejdsmarked (se UA
3/05) skaffede i de første

dage af marts måned utilsigtet
og ufortjent humaniora en
mængde dårlig omtale. »Studi-
er har sovet i timen«, hed det
f.eks. i Politiken. 

Det var beklageligt. For det
første er rapportens anbefa-
linger helt på linje med tiltag
der i nogen tid har været i
gang på humaniora. Hvis no-
gen sover, så er det nok snare-
re redaktionen på Politiken. 

For det andet druknede rap-
portens centrale og ret beset
glædelige budskab som er at
humanioras kerneydelser ram-
mer rigtigt i forhold til ar-
bejdsmarkedet, men at vi bør
stille meget højere krav til de
akademiske kompetencer vo-
res studerende bibringes.

BA-studieordning på 
filosofi
Det er netop den strategi vi på
Filosofi har brugt i forbindelse
med den nye BA-studieord-
ning. Som andre fag tror vi på
de emner vi underviser i. Men
vi kan afgørende forbedre stu-
derendes evne til at arbejde
med faget. Det kræver imidler-

tid en ændring af undervis-
ningsformerne. 

Hovedingrediensen kan ikke
længere være en pensumliste
og en forelæsningsrække. Ker-
nen må være forpligtende
undervisningsforløb med træ-
ning i at arbejde akademisk
med stoffet. Det betyder
mundtlige oplæg og skriveø-
velser med feedback, diskus-
sioner i mindre grupper, kol-
lektive projekter og andre ting
hvor de centrale akademiske
kompetencer opøves i tæt kon-
takt med fagets forskere. 

Det er en strategi som alle
burde hilse velkommen. Den
imødekommer et helt rimeligt
krav fra omverdenen og samti-
dig bibeholdes fokus i faget og
et højt akademisk niveau.  

Faktisk har det ikke være til-
fældet. De studerende i mit
eget studienævn har fx været
skeptiske, og da jeg tror at det
er et generelt billede, vil jeg
gerne kommentere det. 

Selvstændige studerende
En bekymring er at mere for-
pligtende undervisningsfor-
mer vil modvirke selvstændig-
gørelse af de studerende. Jeg
tror at det er helt forkert.

Forpligtende undervisnings-
former giver mulighed for at
fordre stadig større selvstæn-
dighed i litteratursøgning, 
tekstudlægning, problemfor-
mulering, skriftlig og mundt-
lig fremstilling og evne til at
planlægge og gennemføre aka-
demiske arbejde alene eller i
samarbejde med andre.

Sammenlign engang med
den traditionelle forelæsnings-
form de studerende længes til-
bage efter. Her er et pensum,
en serie enetaler og endelig en
mundtlig eller skriftlig eksa-
men der består i at man skal
demonstrere at man har fore-
stået en del af det der står i
pensum. De studerendes selv-
stændige valg begrænser sig
stort set til om de vil følge
forelæsningen eller ej, og til
hvor sent i semesteret de vil
begynde at læse til eksamen. 

Kritisk miljø
En anden bekymring er at for-
pligtende undervisningsfor-
mer vil være ødelæggende for
et kritisk, innovativt akade-
misk miljø. 

Men hvorfor skulle det være
tilfældet? En forsker skal kun-
ne samarbejde, skrive, argu-

mentere, analysere, planlægge
og strukturere. I et seriøst aka-
demisk miljø skal man da kun-
ne give og levere kritik, levere
til tiden og forklare alting på
normalt dansk. Alt sammen
kompetencer vi naturligvis bør
give vores studerende, men
som de ikke får ved forelæs-
ninger og selvstudier.

Facit er med andre ord at al-
le hensyn peger i samme ret-
ning. For at forbedre vores kan-
didaters mulighed for ansæt-
telse uden for undervisnings-
og forskningssektoren, så skal
vi satse på at omlægge under-
visningsformerne så de i langt
højere grad sigter mod at bi-
bringe studerende centrale
akademiske kompetencer.
Hensynet til forskning og det
akademiske miljø i almindelig-
hed taler for præcis det sam-
me. 

Klemens Kappel, studieleder, 
Filosofi.

En rapport fra en arbejds-
gruppe, nedsat af viden-
skabsministeren om de

humanistiske uddannelser og
fremtidens arbejdsmarked, er
netop udkommet (se UA
3/05). Her kritiseres de huma-
nistiske fag for ikke at være
målrettede nok i forhold til
jobmuligheder uden for
forsknings- og undervis-
ningsområdet.

Rapporten kommer på et
tidspunkt hvor universiteterne
som følge af universitetsloven
fra sidste år er i fuld gang med
at ændre og nytænke studie-
ordningerne. I første omgang
bacheloruddannelsen.

Rapporten vil helt sikkert
blive læst med stor interesse
fordi der bliver peget på et re-
elt problem. Der er nemlig bå-
de behov for at samtlige uni-
versitetsfag gøres mere er-
hvervsrettede, og at de effekti-

viseres så der (helst) bliver
overensstemmelse mellem den
normerede og den faktiske
studietid. 

Høringen om studieord-
ningen for bachelorstudiet er
ved at løbe af stablen, og det
er heller ikke et øjeblik for tid-
ligt, for de russer der melder
sig til september, skal studere
efter de nye studieordninger.  

Den nye studieordning
på Historie
Historiefaget kender jeg til for-
di jeg er medlem af censorfor-
mandskabet som deltager i
processen med at udarbejde
nye studieordninger. 

Historie vil fremover ikke
kun sigte mod forskning og
gymnasiet. Sigtekornet indstil-
les også mod de andre sekto-
rer som beskæftiger historike-
re: arkiver og museer, admi-
nistrative funktioner, human

ressource og kommunikation i
offentligt og privat regi. Der
indlægges progression i studi-
et, og forskellige eksamensfor-
mer afprøves. De studerende
skal stadigvæk lære at arbejde
selvstændigt, men også at ar-
bejde sammen. Der stilles stør-
re krav til aktiv deltagelse i ti-
merne og krav om mundtlige
og skriftlige oplæg for at kun-
ne indstille sig til eksamen. 

Universiteterne imellem er
der fuldstændig enighed om at
det gælder om at kandidaterne
får en sådan ballast at de kan
få job. Et målrettet studium
forudsætter at de studerende
betragter og praktiserer studi-
et som et fuldtidsarbejde. El-
lers kan de hverken overholde
den normerede studietid eller
få tilnærmelsesvis det optima-
le udbytte eller resultat ud af
studiet. Så de bliver nødt til at
skrue ned for erhvervsarbej-

det er dette mærkværdige cir-
kulære som  styrer »produk-
tudviklingen«  på universiteter
og andre læreanstalter, men
det retfærdiggør vel ikke at
man som rektor ikke har en
holdning til denne mærkvær-
dighed. 

Hvor ville det have været
rart med et svar som for det
første anerkendte at de del-
tidsansatte diskrimineres, og
for det andet gav udtryk for en
vilje til at udligne forskellene! 

Hvad er din holdning, Lin-
da? 

Undervisningsassistent 
Tormod Vinsand.

Som undervisningsassis-
tent og kollega til Morten
Hjelt var det med spæn-

ding jeg så frem til rektor Lin-
da Nielsens svar på Mortens
meget relevante spørgsmål om
rektors holdning til den åben-
lyse diskrimination af deltids-
ansatte i forbindelse med del-
tagelse i møder (UA 3/05).

Desværre var Linda Nielsens
svar et ‘embedsmandssvar’.
Med henvisning til et af Fi-
nansministeriet fastsat cirku-
lære affejes Mortens spørgs-
mål uden holdningstagen til
indholdet.

Ja, jeg ved godt at der findes
et cirkulære, og jeg ved godt at

Deltag i debatten
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Humanister på arbejde

HISTORIKERE I  S IGTEKORNET

Gammel vin på nye flasker
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Hvad er din 
holdning, Linda?

Linda Nielsens svar til Mor-
ten Hjelt i UA 3 var i sand-
hed et fornemt eksempel

på Hamlets anklage mod myn-
digheder der byder på »the
proud man’s contumely, the
law’s delay, the insolence of
office.« Svaret var et studie i
teknokratisk og respektløs
manglende forholden sig til de
specifikke punkter i Morten
Hjelts udsagn. 

Linda Nielsen undgår be-
hændigt  at kommentere både
den forskelsbehandling der
foregår, samt det faktum at KU
accepterer at Danmark ikke
overholder EUs direktiver på
området. I stedet for bovlamt
at følge reglerne, ville det klæ-

det, navnlig de første år hvor
det gælder om at få studiet ind
under huden. 

Først under kandidatstudiet
vil det nok være en god idé
med et semester i praktik eller
et halvt år i udlandet, og så be-
høver det heller ikke at være
studietidsforlængende at have
studierelevant arbejde i pas-
sende mængde for at stå godt
rustet når man skal ud at søge
job når kandidatuddannelsen
er i hus.  

Jo, Humaniora er i gang. De
tanker, som arbejdsgruppen
lægger frem, er ikke nye for
dem der udarbejder nye studi-
eordninger. 

Hanne Caspersen, cand.mag. og
censor, Historie.

Respektløs 
udenomssnak

de rektorerne for samtlige
danske universiteter hvis de
begyndte at gå mod de urime-
ligheder en meget stor del af
deres undervisningspersonale
er udsat for. Det ville være et
tegn på loyalitet over for både
studerende, ansatte og faktisk
også politikere.

Siff Pors, undervisningsad-
junkt.

SVAR

Kære Tormod Vinsand
Cirkulæret svarer på det der

blev spurgt om og lægger de
faktiske retningslinier, så der-
for lagde jeg vægt på dem i mit
svar. 

Holdningsmæssigt, kan jeg
tilføje, er jeg selv overvejende
af den opfattelse at deltagelse
i de kollegiale organer i vid
udstrækning skal være båret af
engagement og lyst til indfly-
delse. Jeg vil derfor være be-
tænkelig ved at indføre time-
honorering efter en stram ta-
bel. 

Også fastansatte gør et stort
arbejde, og det er nok noget

forenklet at sige at alt arbejde i
disse organer afholdes inden
for den almindelige arbejds-
tidsnorm. Jeg tror vi i mangt
og meget er bedst tjent med
disse spilleregler og lade det
være undtagelsen at der hono-
reres. 

Deltidslærernes vilkår må så
forbedres på anden vis, fx
igennem overenskomstfor-
handlingerne – og det er ikke
forhandlinger der skal føres i
Universitetsavisen, men
mellem den faglige organisa-
tion og Finansministeriet. 

Linda Nielsen, rektor.
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Forårsnyheder!

T-shirt, Bodyfit m/k, kort ærme kr. 129,-
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Tiltrædelser

Erik A. Nielsen

Den 1. marts

tiltrådte do-

cent, dr.phil.

Erik A. Nielsen 

professoratet i

dansk litteratur

ved Institut for Nordiske Studier

og Sprogvidenskab ved Det Hu-

manistiske Fakultet.

Interview med Erik A. Nielsen 

s. 8-9.

Jesper Lützen

Cand.scient.,

ph.d. Jesper

Lützen er 1. ja-

nuar 2005 til-

trådt som pro-

fessor ved Insti-

tut for Matematiske Fag. Jesper

Lützen forsker i matematikkens

og fysikkens historie, især i pe-

rioden fra 1750 til 1950. Jesper

Lützen har tidligere modtaget

Det Naturvidenskabelige Fakul-

tets undervisnings- og forsker-

priser, og han er medlem af Det

Kgl. Danske Videnskabernes Sel-

skab. Jesper Lützen har også fle-

re gang været på studie- og

forskningsophold på udenland-

ske forskningsinstitutioner, bl.a.

Yale University, MIT og Caltech.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen 

Period: From 15 March 2005, for 

1 year. 

Size: Apartment, 1 room.

Equipment: Furnished. 

Tenant: Indian researcher M,

non-smoker. 

Contact: E-mail:

koladyprince@yahoo.com.

København

Periode: Fra 1/7 til 31/12-05.

Størrelse: Lejlighed, 1-3 vær.

Udstyr: Helst møbleret.

Lejere: Svensk par med baby, 

ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: 

Paula.Henrikson@littvet.uu.se.

Nordsjælland

Periode: Fra maj 2005.

Størrelse: Værelse/bolig.

Lejer: Finsk stud. K, ikke-ryger.

Kontakt: E-mail:

hannakeiju@gmail.com.

København

Periode: Fra ca. 1/4 til ca. 

30/9-05.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.,

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Kinesisk gæsteprof. og

hustru, ikke-rygere.

Kontakt: Preben J. Møller, 

Kemisk Institut, e-mail:

pjm@kiku.dk el. 

tlf. 3532 0262.

København

Periode: Fra 1/5 til dec. 2005

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Tysk gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, tlf. 3376

6900 el. e-mail: sec@sk.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/6 og min. året ud.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, tlf. 3376

6900 el. e-mail: sec@sk.ku.dk.

Nørrebro/Østerbro/Frb.

Periode: Fra april 2005, 2 år

frem.

Størrelse: Min. 3 vær., med bad

og køkken.

Udstyr: Ikke møbleret, gerne m.

kabel tv og vaskefaciliteter.

Lejere: Italiensk gæsteforsker og

hustru.

Husleje: Ca. 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

mariann.wille@bric.dk el. 

tlf. 3917 9659 (dag) el. Diego

Pasini, tlf. 2082 9867

(aften/weekend på engelsk).

København

Periode: Fra 14/3 til 31/6-05.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks 8.500 kr. pr. md.

inkl. alt.

Kontakt: Tlf. 7218 5000 

el. e-mail: tabu@itu.dk

Bolig udlejes

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: 3 vær. i lejlighed, eget

køkken, adgang til bad, kabel

tv og gård.

Udstyr: Fælles vaskeri.

Husleje: 6.490 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum. 10.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3542 1643.

Østerbro

Period: Fra 1/5 til 1/9-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

74 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskemaskine

og internet.

Husleje: 5.460 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el og gas.

Kontakt: Louise Wanning Tvede,

e-mail: louise@wanning.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/5-05.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

75 kvm.

Udstyr: Umøbleret, op- og va-

skemaskine, altan.

Lejere: Gæsteforsker, lille fami-

lie el.lign.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

vand og varme, antenne og

fællesudgifter, ekskl. el. 

Kontakt: Tlf. 6167 4341 el. 

2815 4406.

Østerbro

Periode: Fra 1/5 til 31/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 2.675 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2729 0386.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/5 2005 til foråret

2006 el. længere.

Størrelse: Værelse i lejlighed, 

15 kvm., køkken og bad deles.

Udstyr: Vaskemaskine, tv og vi-

deo.

Lejer: K, ikke-ryger.

Husleje: 3.200 kr. pr. md. inkl. el,

gas, varme og internet

Kontakt: Tlf. 2329 0139 el. e-

mail: saragebran@yahoo.com.

København K

Periode: Fra april 2005 til jan.

2007, fleksibelt.

Størrelse: Lejlighed, 155 kvm.,

køkken og badeværelse.

Udstyr: Vaskemaskine og gård-

have.

Husleje: 11.500 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: E-mail: 

lejl44@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Fra 1/6 til 1/10-05, 

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 130 kvm., 

4 vær. 

Udstyr: Møbleret, spisekøkken,

NAVNE

DET SKER

The ‘Barbarised’ Economy: Asia Minor between Persia and 
Athens, ca. 550-350 BC
Forelæsning af assistant prof. Mark Lawall, University of Manibota, Canada

Tid: 17/3 kl. 16.00 

Sted: Afdeling for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, Aud. C

Arr.: Saxo-Instituttet, Afdelingen for Historie, histkvik@hum.ku.dk 

From adivasi mobilization to state formation. Seminar on
Jharkhand state and the present situation of its indigenous peoples

Tid: 18/3 kl. 10.00-15.00

Sted: University of Copenhagen, Amager Campus, room 22.0.11

Arr.: The Department for Cross Cultural and Regional Studies, peterba@hum.ku.dk

Socialdemokratiets kulturelle projekt
Foredrag af Svend Auken og Bo Lidegaard

Tid: 29/3 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Aud. A

Arr.: Georg Brandes Selskabet, www.brandes-selskabet.dk

An Indian Understanding of Christian Mission in the 
Context of Neo-Liberalism
Forelæsning af Dr. J. David Rajendran, Madurai Theological College, Tamil Nadu, Indien

Tid: 30/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3 sal, vær. 347

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, bm@teol.ku.dk

Encounters of Traditions and Contexts in the Qou Vadis 
Dialogue Centre in Tiruvannnamalai in South India
Seminar ved Dr. Kerstin Neumann

Tid: 30/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Institut for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3 sal, vær. 347

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, bm@teol.ku.dk

Quantum IT
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Poul Erik Lindelof, Niels Bohr Institute and Nano-Science Center, 

University of Copenhagen

Tid: 30/3 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Institute Colloquium, Ulla.Behrend@nbi.dk

Når dansk er eksotisk: 
Danske film med engelske undertekster
Forelæsning af Henrik Gottlieb, Center for oversættelsesvidenskab, KU

Tid: 30/3 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, Pavilion 1

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 30/3 kl. 17.15-20.00 

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Næsten Bachelor Dag
Seminar med oplæg om kompetencer, arbejdsmarked, tilvalg, tværfaglige kandidatuddannelser, praktik

og netværk.

Tid: 31/3 kl. 10.00-14.00

Sted: Det ny KUA, Multisalen, 21.0.54

Arr.: Studievejledningen Humaniora, www.hum.ku.dk/studievejledning

Governance and Violence in Conflict Ridden States
Forelæsning af Prof. Ulf Engel, University Leipzig, Tyskland

Tid: 31/3 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. Floor, Aud. 12, 

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Valby

Periode: Fra 1/4-05.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Umøbleret, eget bad,

adgang til køkken og vaske-

kælder.

Husleje: 2.200 kr. pr. md. inkl.

internet, varme, el og vand.

Depositum: 6.600 kr.

Kontakt: Henrik, tlf. 2875 2016.

Indre Østerbro

Periode: Fra 1/6-05.

Størrelse: Værelse, 25 kvm.

Udstyr: Adgang til stue med ka-

bel tv, internet, bad/toilet og

køkken der deles med anden

lejer.

Husleje: 3.700 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme, el, internet og

kabel tv.

Depositum: 12.900 kr.

Kontakt: Tlf. 6130 4395 el. e-

mail: rosenmejer@dbmail.dk.

Indre by

Periode: Fra 1/4-05 til 1/2-06.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm, 

3 vær.

Husleje: Ca. 7.000 kr. pr. md.

inkl. varme og adsl.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Casper, tlf. 6170 5509

el. e-mail: 

casperhh@wanadoo.dk.

Lyngby

Periode: Snarest og for maks. 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

65 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Altan.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail: xcls@ofir.dk.

Nivå

Periode: Fra april 2005 og 2 år

frem.

Størrelse: 1/2 dobbelthus, ca. 

80 kvm.

Udstyr: Møbleret. Internet.

Lejere: Ikke-rygere.

Husleje: 7.500 kr. pr md. inkl.

alt.

Depositum: 7.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

ulla.behrend@mail.dk el. 

tlf. 4918 1399 (aften), 

3532 5241 (dag).

Østerbro

Periode: Fra 1/4-05 til 28/2-07,

evt. kortere periode.

Størrelse: Lejlighed, 85 kvm., 

3 vær.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

vaskekælder. Altan.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 7.100 kr. pr. md. inkl.

varme, kabel tv og internet.

Kontakt: E-mail:

mettesofie@haulrich.net.

opvaskemaskine, bad med

vaskemaskine/tørretumbler.

Lejer: Gerne gæsteforsker, ikke-

ryger. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

alt.  

Kontakt: Tlf. 2088 5383 eller

5051 0258.

Nørrebro

Periode: Fra 1/5 til 1/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og vaskekælder.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. inkl. el,

varme og internet.

Kontakt: Frederikke Krabek, 

tlf. 2346 4131.

Nørrebro

Periode: Snarest, i 11⁄2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

vaskekælder og gård.

Lejer: Gerne udenlandsk forsker. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. el

og gas.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Louise Kavin, 

tlf. 2462 2603.

Christianshavn

Periode: Fra 1/4 til 31/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., køk-

ken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, kabel tv,

internet og vaskemaskine.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: Tlf. 5825 0309 el. 

e-mail:

kirsten.hviid@get2net.dk.

Vesterbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse i bofælles-

skab, ca. 20 kvm.

Udstyr: Fælles spisekøkken, 

2 badevær., vaskemaskine,

tørretumbler, opvaskemaski-

ne, kabel tv. 

Lejer: Udenlandsk stud./phd-

stud. K.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. ekskl.

700 kr. for fællesudgifter. 

Depositum: 16.000 kr.

Kontakt: Christoffer,

tlf. 2869 4130, Thomas, 

tlf. 2221 1115 el. e-mail:

spy@paradis.dk.

Valby

Periode: Snarest muligt, i op til

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret, vaskekæl-

der og altan.

Lejere: Kan evt. deles af 2 stude-

rende.

Husleje: 6.250 kr. pr. md. ekskl.

varme og el, pt. ca. 750 kr. pr.

md.

Depositum: 21.000 kr.

Kontakt: Søren Kjær, e-mail:

skj@dss.dk el. tlf. 3811 3707,

2872 1640.

STILLINGER

VIP-stillinger

Post Doc
Sted: Københavns Universitets

satsningsområde Krop og Be-

vidsthed. Stillingen placeres

på Det Teologiske, Samfunds-

videnskabelige el. Humanisti-

ske Fakultet efter nærmere

aftale.

Indhold: Satsningsområdet skal

fremme tværfakultær

forskning, initiere ny tværfa-

kultær undervisning samt

forestå kommunikationsopga-

ver. Stillingen er treårig.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/satsning/krop_og_

bevidsthed.

Sundhedsvidenskab

Professorship in 
Neurosurgery
Place of employment: Institute

of Clinical Neuroscience and

Psychiatry.

Contents: The position include a

professorship and consultant

position at H:S and at Amager

Hospital serving at Rigshospi-

talet, The Department of

Neurosurgery. Appointment is

conditioned by the fact that

the applicant in question ap-

plies for and obtains both po-

sitions. 

To be appointed by: 1 August,

2006.

Deadline for applications: 

2 May, 2005, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty, 

tel. 3532 7048 and 

www.laegejob.dk or you can

ask for it at The Personnel 

Office at H:S/Rigshospitalet,

tel. 3545 2764. 

Lektorat i pædodonti
Sted: Odontologisk Institut.

Indhold: Forskning, undervis-

ning og kliniske funktioner

inden for det behandlende

pædodontiske område.

Ansøgningsfrist: 29/4-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Lektorat i neurofysiologi
Sted: Afdelingen for Neuro-

fysiologi, Medicinsk Fysiolo-

gisk Institut. 

Indhold: Forskning i integrativ

neurofysiologi; bidrag til

etablering og udvikling af et

neurocluster ved fakultetet.

Publicering/videnskabelig for-

midling, undervisning og ad-

ministrative opgaver.

Ansøgningsfrist: 11/4-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

Sexlivets klimaks er jomfruelighed
Foredrag af David Vincent Nielsen

Tid: 31/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk

Bør erhvervslivet holdes etisk – og ikke blot juridisk - til ansvar?
Oplæg ved Lars Binderup, lektor i filosofi, Syddansk Universitet

Tid: 31/3 kl. 20.00

Sted: St. Kannikestræde 8

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Christa Wolfs roman Kassandra, 1983. 
Poetik og civilisationskritik
Forelæsning af Hanne Roswall Laursen

Tid: 1/4 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Afdeling for Tysk og Nederlandsk, hoffmann@hum.ku.dk

Vrede unge mænd – globalisering, marginalisering og mobilisering
Forelæsning af Simon Turner

Tid: 1/4 kl. 12.00-13.00

Sted: Center for Folkesundhed og Samfund, Sociologisk Institut, lok. 16.1.56

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning

Antropologer på arbejdsmarkedet
Netværksseminar i Antropologforeningen (AiD) i Danmark 

Tid: 2/4 kl. 10.00-15.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4

Arr.: Antropologforeningen, www.antropologforeningen.dk

Dansk udenrigspolitik ved afslutningen af 2. Verdenskrig
Forelæsning af kontorchef, dr.phil. Bo Lidegaard 

Tid: 4/4 kl. 19.30

Sted: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.dk

Kristendommens sidste bastion
Foredrag af organist, ph.d. Eva Maria Jensen og undervisningsadjunkt Eva Louise Lillie

Tid: 4/4 kl. 20.00

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom, www.teol.ku.dk 

40 kr. for ikke-medlemmer, 20 kr. for studerende

The Sounds of Media
Seminar with Jeff Smith, director

of Film and Media studies, 

Washington University in St.

Louis, USA: Music in the films of

Michael Moore and Michael Bull,

University of Sussex, England:

Mobilising the Social: Sound,

Technology and Urban 

Experience

Tid: 5/4 kl. 09.30-12.00

Sted: KUA, room 6.1.48

Arr.: Department of Nordic Studies and Linguistics and Department of Media, Cognition and 

Communication

The role of music in documentaries remains a relatively unexplored topic in the study of film sound.

Michael Moore’s films offer an excellent opportunity for considering this aspect of documentary both

because of his surprising box office success and because he deviates in important ways from the con-

ventions of scoring associated with Direct Cinema and its observational aesthetic. Although the domi-

nant function of Moore’s music may be to communicate irony, the music also performs other important

functions by arousing emotions, summarizing political arguments, or even functioning as a musical pun.

As such, music plays an important role in creating Moore’s documentary ‘voice’, but does so by functio-

ning in a manner that is actually closer to the style and function of music in fiction films.
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 9/4 for avis 5 der udkommer 14/4 og 

deadline 18/4 for avis 6 der udkommer 23/4.



søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Naturvidenskab

Adjunktur i 
Operationsanalyse
Sted: Institut for Matematiske

Fag. 

Indhold: Forskning i opera-

tionsanalyse og undervisning

på matematik-økonomistu-

diet og beslægtede studier. 

Til besættelse: Pr. 1/8-05. 

Ansøgningsfrist: 21/4-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: 

Institutleder, prof. Jørgen

Tind, tlf. 3532 0686 el. e-mail:

tind@math.ku.dk.

TAP-stillinger

Stillinger i it-sektionen
Sted: Økonomiafdelingens it-

sektion.

Indhold: En varig stilling og et

barselsvikariat på 1 år med

mulighed for forlængelse.

Deltagelse i udviklingsprojek-

ter, planlægning, test, uddan-

nelse, drift og support af uni-

versitetets økonomi- og ledel-

sesinformationsystemer.

Kvalifikationer: Interesse for it-

udvikling og økonomistyring. 

Ansøgningsfrist: 29/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Personale

og Jura på tlf. 3532 2645.

Studievejleder
Sted: Studie- og Erhvervsvejled-

ningen, KU.

Indhold: Bl.a. bidrage til at ud-

vikle universitetets vejled-

ningstilbud, udføre vejled-

ningsopgaver og deltage i op-

tagelsen af nye studerende,

udarbejde og målrette infor-

mationsmateriale online og

offline og opsamle, dokumen-

tere og videreformidle erfa-

ringer.

Kvalifikationer: Erfaring med

vejledning og kommunika-

tion, en akademisk uddan-

nelse og interesse for uddan-

nelsesforhold.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K, mrk. j.nr.

712-250-473/05.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen Psyko-

logi.

Indhold: Vejlederstilling.

Omfang: 10-15 timer/uge til be-

sættelse 1/6-05. 

Ansøgningsfrist: 4/4-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger/, www.psy.ku.dk 

el. kontakt Signe Bech, 

tlf. 3532 8684.

Studentermedhjælpere
Sted: Den Centrale Studie- og

Erhvervsvejledning.

Indhold: Kopiering, arkivering,

oprydning; besvarelse af

skriftlige henvendelser,

studievejledning ved skranke

og pr. telefon.

Omfang: 12-15 timer/uge fra

snarest muligt til 8/8-05 (mu-

lighed for forlængelse).

Kvalifikationer: Fortrolig med

Word og søgning på internet,

gode engelskkundskaber,

norsk og svensk. Gode formu-

leringsevner.

Ansøgning: Mrk. ‘Studenter-

medhjælp’. Vedlæg eksa-

menspapirer, cv og dokumen-

tation for relevante erfaring-

er.

Sendes til: Studieadministra-

tionen, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 23/3-05.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger/ under studentermed-

hjælp.

Yderligere oplysninger: Chef-

konsulent Claus Nielsen, 

tlf. 3532 2875 el. fuldmægtig 

Susanne Rasmussen, 

tlf. 3532 2886.

Tutorer
Sted: Faget Dansk, Det Huma-

nistiske Fakultet.

Indhold: Social og faglig vejled-

ning af nye studerende.

Kvalifikationer. Danskstuderen-

de på forsk. trin.

Omfang: 86 timer i alt med 

følgende timetalsfordeling:

20 timer i foråret 2005, 56 

timer i efteråret 2005 og 10 

timer i foråret 2006.

Til besættelse: 18/4-05.

Ansøgningsfrist: 28/3-05, kl.

15.00.

Fuldt opslag:

www.nordisk.ku.dk

Eksamen

Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding på
Sociologi
Termin: Sommereksamen 2005.

Periode: 29/3 - 8/4 via

www.punkt.ku el. på Sociolo-

gisk Institut, Øster Farimags-

gade 5, bygn. 16, indgang J,

stuen kl. 9.30-13.15.

Yderligere oplysninger: Susanne

Fogtdal, tlf. 3532 3287, e-mail:

sus@sociology.dk, www.ku.dk.

STØTTE 

Stipendier

Oliver Bishop Harriman 
Stipendiet
Målgruppe: Cand.mag.er el.

cand.phil.er med engelsk som

hovedfag el. magistre i en-

gelsk der har bestået eksamen

fra KU efter vintertermin 2001.

Støtte: Ansøgere skal have vist

evne til selvstændig forskning

i engelsk. En portion på

20.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Intet skema. Oplys

om kvalifikationer og evt. for-

mål. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/4-05.

Det Danske Institut i Athen
Støtte: Stipendier til ophold på

Instituttet.

Ansøgningsfrist: 25/3-05.

Yderligere oplysninger: 

www.diathens.com.

Legater

Bernths Rejselegat
Målgruppe: Dygtige yngre juri-

diske kandidater – under sær-

lige omstændigheder også

studerende. 

Støtte: Overretssagfører 

Christian Laurentius Haaber

Bernth og hustru Inger Ravn-

holdt Bernths Rejselegat ud-

deler legater til studieophold

i udlandet.

Ansøgning: Oplys om kvalifika-

tioner, studieplaner, studie-

sted, forventede udgifter mv. 

Sendes til: Legatets bestyrelse,

c/o prof., dr.jur. Mads Bryde

Andersen, Forskningsafde-

ling I, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/4-05.

Dr.theol. J. Nørregaards
Rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under cpr-nr. og publikations-

liste samt beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte

fra legatet tænkes anvendt.  

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.  

Pastor Emertus Sigurd 
Anders Michael Andersens
og hustrus Agnes Dorthea,
født Højers rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra KU.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under cpr-nr. og publikations-

liste samt beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte

fra legatet tænkes anvendt.  

Sendes til: Det Teologiske

Shakespeare og Danmark
Afskedsforelæsning af Niels Bugge Hansen

Tid: 5/4 kl. 15.00-17.00

Sted: Det ny KUA, aud. 22.0.11

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, www.engelsk.ku.dk

Hepatitis A case-control undersøgelse bl. MSM
Forelæsning af Anne Mazick og Michael Howitz, Epidemiologisk Afdeling, SSI

Tid: 5/4 kl 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Danmarks flygtningehistorie
Foredrag af forfatter og journalist Malene Grøndahl

Tid: 5/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Tolkningens problemer
Forelæsning af Thomas Harder, adjungeret prof., HHK, konferencetolk, oversætter og forfatter

Tid: 6/4 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, Pavilion 1

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Om Grundtvigs Maria-salmer
Salmestudiekreds ved ph.d. Uffe Jonas

Tid: 6/4 kl. 17.00

Sted: Trinitatis Kirke

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 7/4 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

From Human Genetic Disease to Protein Function
Tid: 7/4 kl. 14.15-18.00

Sted: Panum Institute, Lundsgaard Auditorium

Arr.: Biokemisk forening, www.biokemi.org

Carl Schmitt, undtagelsen og det politiske
Foredrag af cand.scient.soc., ph.d. Jacob Als Thomsen

Tid: 7/4 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Religion og kristendom i Romerriget 
Tid: 9/4 (Fælles afgang fra Frue Plads kl. 7.30) 

Sted: Syddansk Universitet, Odense 

Arr.: De propædeutiske afdelinger i græsk og latin ved de 

humanistiske fakulteter ved Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet og Københavns Universitet. 

Tilmelding på www.egl.ku.dk/tema senest 31/3

Samfundets fortolkningsspil: Uddifferentiering og remedialisering af Lars Qvortrup; Kristendommens

fortolkning af den græsk-romerske kultur af Jørgen I. Jensen; Den athanasianske trosbekendelse af

Knud Ottosen; Forum Romanum og kejsertorvene – et 

hedensk reservat? af Jacob Isager; Stoicismen – frihedsfilosofi eller 

verdensflugt af Jørgen Hass; Nye og gamle religioner i Romerriget 1-300 e.Kr. af Ittai Gradel; ‘Mithras er

min krans!’ – en persisk mysteriereligion i Romerriget af Morten Warmind. Programmet afsluttes med

filmen Life of Brian og en festmiddag.
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Udlej din bolig i sommerferien
Øresundsuniversitetet søger boliger til de studerende der skal læse

ved Øresund Summer University sommeren 2005. Udlejningsperio-

derne kan strække sig fra 3 uger til 2 måneder. 

Kontakt Thomas Frydendahl Berg, e-mail:

tfb@oresund.university.dk. Se www.summeruniversity.dk.



Forskningsudvalg, Det Teolo-

giske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.  

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født V. Haffners Legat
Støtte: Til fremme af den evan-

gelisk-lutherske kirkes mis-

sion, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag, samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe: Mandlige danske

studerende der forventer

inden for to år at opnå afslut-

tende eksamen enten som 

civilingeniør el. ved KU med

fagene matematik, fysik, ke-

mi, astronomi el. filosofi som

hovedfag. 

Støtte: Der gives normalt ikke

støtte til almindelige leveom-

kostninger, til udgifter der 

allerede er afholdt, til praktik-

ophold el. til køb af computer

og andet standardudstyr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

downloades fra fondens

hjemmeside 

www.juliedamm.dk.

Sendes til: Julie Damms Studie-

fond, Marie-Louise Andrea-

sen, Højesteret, Prins Jørgens

Gård 13, 1218 Kbh. K. Sendes 

i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 2/5-05.

Uddeling: Inden 15/7-05.

KU’s fond for teologiske
kandidater og studerende
Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier og som

belønning af teologistuderen-

de som har udvist særlig flid

el. evner.

Ansøgning: Vedlæg cv herunder

cpr-nr. og publikationsliste

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte

fra legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.

Observator, mag.scient.
Julie Marie Vinter Hansens
Rejselegat
Målgruppe: Videregående stu-

derende og yngre kandidater

inden for fagene astronomi,

matematik og fysik. Under li-

ge kvalifikationer har kvinder

fortrinsret.

Støtte: Til studierejser i portio-

ner ikke under kr. 5.000. Ikke

til studierejser hvis eneste for-

mål er at deltage i kongresser,

symposier o.l.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse, videnskabe-

lige kvalifikationer, CPR-nr.,

adresse samt studierejsens

formål, varighed og budget. 

Sendes til: Stiles til legatets be-

styrelse og sendes til forman-

den for legatets bestyrelse,

prof. Henning Jørgensen,

Astronomisk Observatorium,

Juliane Maries Vej 30, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/4-05.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Målgruppe: Jurastuderende ved

KU.

Støtte: 4 portioner a 5.000 kr. er

ledige.

Ansøgning: Anvend skema for

Københavns Universitets lega-

ter der får på www.ku.dk

under SU-kontoret. Angiv le-

gatets navn på forsiden.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/4-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Kun modtagerne får

direkte svar.

Legatuddelinger

Jacob Claes Vermehrens
mindelegat
Uddelingen af legatet er nu af-

sluttet, og de der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget direkte besked

fra SU-kontoret. Der er uddelt

1 portion a 4.000 kr.

Forskningsstøtte

Dr.phil. Leif Nedergaards
Fond
Støtte: Til udgivelse af litterære

el. idehistoriske afhandlinger

af frisindet ånd, herunder reli-

gionskritik. Ydes som hel el.

delvis trykningsstøtte.

Ansøgning: Vedlæg Manuskript

og trykketilbud, evt. forlags-

kalkyle.

Sendes til: Advokat Jørgen Juul,

Bremerholm 1, 1069 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe: Danske mænd der

har taget doktorgraden el.

ph.d.-graden enten ved KU i

fagene matematik, fysik, ke-

mi, astronomi el. filosofi el.

ved DTU. 

Støtte: Til videregående studier.

Der gives normalt ikke støtte

til pensionister, til udgifter,

der allerede er afholdt, til køb

af computer og andet stan-

dardudstyr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

downloades fra fondens

hjemmeside www.julie-

damm.dk. 

Sendes til: Julie Damms Studie-

fond, Marie-Louise Andrea-

sen, Højesteret, Prins Jørgens

Gård 13, 1218 Kbh. K. Sendes i

3 eks.

Ansøgningsfrist: 2/5-05.

Uddeling: Inden 15/7-05.

Inge Lehmann’s Legat af
1983  
Målgruppe: (1) Forskere inden

for geofysik – primært til stu-

dier af jordens indre og dens

overfladelag. (2) forskere

inden for eksperimentel/empi-

risk psykologi.  

Støtte: Legatportioner på ml.

50.000 og 90.000 kr. fortrins-

vis til forskningsophold el.

videregående forskningsud-

dannelse i udlandet for for-

skere på ph.d.-niveau. Ansøg-

ning skal dreje sig om et

forskningsprojekt der speci-

fikt kan udføres ved udlands-

opholdet.  

Ansøgning: Vedlæg generel be-

skrivelse af rejsens formål, ud-

førlig projektbeskrivelse med

budgetoverslag og oplysning-

er om ansøgerens kvalifikatio-

ner evt. bilagt referencer. Sen-

des i 6 eks.  

Sendes til: Videnskabernes 

Selskab, H.C. Andersens Bou-

levard 35, 1553 Kbh. V.  

Ansøgningsfrist: 20/4-05.  

Yderligere oplysninger: Prof.

Rolf Kuschel, Psykologisk 

Laboratorium, tlf. 3532 8762.  

Priser

Nils Klim-prisen ændrer 
nomineringsfrist
Nomineringsfrist er 1. april

2005. Nils Klim-prisen tildeles

yngre nordiske forskere innen

samfunnsfag, humaniora, juss

og teologi. Prisen har en verdi

på NOK 250 000. Kandidaten

må være under 35 år ved no-

mineringsfristen. 

Mer informasjon: 

www.holberg.uib.no/NK_pri-

sen/NK_utlysning.htm.

At tænke på tværs
Tværfagligt og tværvidenskabeligt symposium på Humaniora inden for felterne etik, narrativitet, 

litteratur, urbanitet, poesi, kunst, arkitektur, performativitet, køn og identitet

Tid: 8/4 kl. 10.00-16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Afdeling for Romansk, iagostini@yahoo.dk

Fleksivisk definition af ordklassen pronomen i tysk
Forelæsning af Per Bærentzen, Ålborg Universitet

Tid: 8/4 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Afdeling for Tysk og Nederlandsk, hoffmann@hum.ku.dk

Huskebogen og glemmebogen – et særligt bibliotek
Tiltrædelsesforelæsning af docent, dr.phil. Erik A. Nielsen

Tid: 8/4 kl. 14.15

Sted: Det Ny KUA, lok.  22.0.11

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, nifich@hum.ku.dk

Fra Ross til...? Konfliktmægling i det 21. århundrede
Tiltrædelsesforelæsning af dr.jur. Vibeke Vindeløv.

Tid: 8/4 kl. 15.00

Sted:Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A.

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jur.ku.dk

Alexander the Great. The Hunt for a new Past?
Forelæsning af prof. Paul Cartledge, Cambridge University, England

Tid: 12/4 kl. 10.00-12.00

Sted: KUA, lok. 16.1.08

Arr.: Saxo-Instituttet, Afdelingen for Historie, histkvik@hum.ku.dk

Understanding the Conflict in Dafur, Sudan
Forelæsning af prof. Mohamed Salih, Institute of International Studies, Hague, Holland

Tid: 12/4 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. Floor, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Post-translationelle modifikationer af 
potentielle autoantigener ved dissemmineret sklerose
Forelæsning af Thomas Mørch Klemmesen, Autoimmun afdelingen, SSI

Tid: 12/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af 
kriminalretlige sanktioner
Eftermiddagsmøde med oplæg af kontorcheferne i Justitsministeriet Anne Kristine Axelsson og Kristian

Korfits Nielsen

Tid: 12/4 kl. 16.15-18.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Dansk Selskab for International strafferet og EU-ret i samarbejde med KU

De sværeste ting: Om tilgivelse og uforsonelighed
I forbindelse med 60 års dagen for befrielsen og 2. Verdenskrigs afslutning vises Søren Faulis film Min

morfars morder. Oplæg ved Thomas Brudholm, ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Holocaust- og Folke-

drabsstudier

Tid: 12/4 kl. 19.00

Sted: Cinematiket, Gothersgade 55

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Jazz & Film: A Double Act
A research seminar: The Perfect Metaphor: Jazz and Discourse in Ken Burns’ Jazz by Anne Dvinge, Uni-

versity of Copenhagen, Dept. for English, German & Roman Studies and The Jazz Blackman – Last of the

Mohicans by Christen Kold Thomsen, University of Southern Denmark

Tid: 13/4 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.49

Arr.: Department for English, German and Roman Studies, advinge@hum.ku.dk
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FORTSAT ...

Åbent hus på Bioinformatik
Hvis du vil vide mere om hvad bioinformatik er og hvordan det er at studere Bioinformatik, har du mu-

lighed for at høre indlæg fra bl.a. professorer og kandidatstuderende når Bioinformatik-centret holder

åbent hus for fremtidige MSc studerende den 7/4 kl. 16.00 i Universitetsparken 15, opgang 10, 2. Der vil

også være mulighed for at stille spørgsmål og se centrets faciliteter.



Oplysning og modoplysning
Foredrag af Marianne Stidsen

Tid: 12/4 kl. 16.30-18-00

Sted: Studiegården, Aud. A

Arr.: Georg Brandes Selskabet, 

www.brandes-selskabet.dk

Oplysningsideen, som tog form i 1700-tallets Europa, er i dag kommet under pres fra især to sider: højrepopulismen og neoliberalismen.

Det har affødt forskellige reaktioner. På den ene side oplever vi i disse år en række markante forsøg på at genoplive de klassiske borgerlige

friheds- rets- og fornuftsbegreber, ofte med en slet skjult absolutistiske undertone der er tilbøjelig til at underkende de kønsmæssige, soci-

ale og etniske skævheder i den historiske oplysningstænkning. På den anden side oplever vi, netop ud fra argumentet om oplysningstidens

magtfuldkommenhed, en postmoderne ‘laden-stå-til-holdning’ der helt tager afstand fra at tænke i fælles retningslinjer og værdier fordi

disse, hedder det, altid vil være undertrykkende for enkelte befolkningsgrupper. Foredraget vil vise at dette er en falsk modstilling. Med

udgangspunkt i den kritik af oplysningen som er blevet rejst i løbet af det 20. århundrede, blandt andet af ungdomsoprøret, kvindebevæ-

gelsen og den nye avantgardistiske kunst, vil der blive peget på såvel muligheden som nødvendigheden af en ny oplysningstænkning på

nutidige præmisser, det vil sige en oplysningstænkning der baserer sig på forståelse og respekt i forhold til den kulturelle mangfoldighed

og som er indstillet på samtale frem for enetale. (Billedet hedder LUNCH og er taget i 1975, red.).

Introduction to The Royal Library in English
Registrate on www.kb.dk/yd/kurser three days in advance

Time: 14/4 kl. 13.15-16

Venue: KUA, lok. 8.1.128a

Organizer: The Royal Danish Library

Det verdenshistoriske teater – tradition og modernitet hos Hegel
Foredrag af Studenterpræst, ph.d. Birgitte Kvist Poulsen

Tid: 14/4 kl. 15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.44

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Fremtidens globale sundhedsudfordringer – hvad skal der til?
Debatmøde med fokus på fremtidens globale sundhedsudfordringer

Tid: 14/4 kl. 16.00-18.00

Sted: Panuminstituttet, Lundsgaard auditoriet

Arr.: Students for International Public Health, SIPH, www.siph.dk

Ernst Jünger und das Leben
Forelæsning af Jan Schlosser, Aarhus Universitet

Tid: 15/4 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Afdeling for Tysk og Nederlandsk, hoffmann@hum.ku.dk

De lærdes navne. Personnavne i nordvesteuropæiske humanistkredse og deres udvikling 
til nutidige slægstnavne
Prof. Rob Rentenaar, Universiteit Amsterdam, Holland

Tid: 15/4 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, berge@hum.ku.dk

Årskonference for Kønsforskning i Danmark 2005
Tid: 16/4 kl.10.00 

Sted: Aalborg Universitet

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, www.koensforskning.dk 

Religion og spiritualitet i teatret: Forestillinger om tro i det 21. århundrede
Internationalt, tværfagligt seminar. Tilmelding på: forestillinger_om_tro@hotmail.com

Tid: 28-30/4 kl. 9.30-17.30

Sted: Det ny KUA, Multisalen 21.0.54

Arr.: Teatervidenskab og Satningsomårdet Religion i det 21. årh. 
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Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Struktur og funktion af føde-

nettet i havets frie vandmasser

Doktorand: Torkel Gissel 

Nielsen.

Tid: 15/4-05, kl. 13.00.   

Sted: August Krogh Institutet,

Aud. 1. 

Officielle opponenter: Prof., dr.

Diane Stoecker og Director,

Prof., dr. Thomas Weisse.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig inden forsvarets be-

gyndelse hos leder af forsva-

ret.

Afhandlingen: Kontakt forfatte-

ren, e-mail tgn@dmu.dk. 

Indstilling fås ved henven-

delse til Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet, tlf. 35324256 el.

e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Humaniora

Den danske bønnebogstradition

i materialfilologisk belysning

Kandidat: Anne Mette Hansen.

Tid: 31/3 kl. 13.15.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Nordisk Forskningsinstitut,

KUA, Njalsgade 136.

Barn eller fjende? Uledsagede

tyske flygtningebørn i Danmark

1945-1949

Kandidat: Kirsten Lylloff.

Tid: 7/4-05, kl. 13.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information, KUA

og på Det Kgl. Biblioteks læ-

sesal Øst, Diamanten samt

Saxo-Instituttet, Afdeling for

Historie.

Naturvidenskab

Statistical Inference for Doubly

Stochastic Poisson Processes

Kandidat: Anders Tolver Jensen.

Tid: 5/4-05, kl.14.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. 4. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sekretariatet, lok.

4.3.01, Afdeling for Anvendt

Matematik og Statistik.

Early Danian cool water 

bryozoan mounds, Stevns Klint,

Denmark

Kandidat: Morten Bjerager.

Tid: 7/4, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. A. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos Merete Lykke 

Johansen, Geologisk institut.

On the coupling between

hydrography and larval 

transport in Southwest 

Greenland waters

Kandidat: Cand.scient. Mads

Hvid Ribergaard.

Tid: 8/4-05, kl. 14.15.

Sted: Rockefellerkompleksets

auditorium, Juliane Maries

Vej 30.

Afhandlingen: Kontakt Mads

Hvid Ribergaard på DMI, 

tlf. 3915 7207.
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Af Gry Gejl Gaihede

»Einzeln sind wir Wörter, zu-
sammen ein Gedicht«. 

Alene er vi ord; sammen et
digt – poesien stammer fra en
aviskontaktannonce og indgår
i en sammenlignende undersø-
gelse af tyske og danske kon-
taktannoncer som ph.d.-sti-
pendiat Ken Farø fra Institut
for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk har hygget sig med i lø-
bet af vinteren.

Kontaktannoncer er jo af
indlysende årsager en tillok-
kende genre for singler og al-
mindeligt nyfigne læsere. For
en lingvist er den derudover
interessant fordi den befinder
sig i et limbo mellem genrens
ret stramme konventioner og
kravene til individuel varia-
tion. 

For den kontrastive lingvist
kan annoncerne også afsløre
om der er forskelle på hvordan
tyskere og danskere præsente-
rer sig selv sprogligt. Og om
sådanne forskelle i tekst, sprog
og kultur over grænsen under-
holdt Ken Farø med foredraget
Parkettfähige Deutsche sucht
jantefreien Dänen i begyn-
delsen af marts. 

Ken Farø har nærlæst 100
danske og et tilsvarende antal
tyske aviskontaktannoncer. I
Danmark er annoncerne må-
ske snart museumsgenstande
afløst af mere dynamiske for-
mer for kontaktformidling.
Det er anderledes i Tyskland:
På en god dag finder man 300

kontaktannoncer i en tysk
avis.

Varmblodig hverdags-
duelighed
I tyske dagblade kan man i
2004 finde annoncer med føl-
gende ordlyd:

»Ung fortryllende fransk
kvinde i Tyskland – billedskøn
skabning primo 30/166. Hen-
des besnærende charme og be-
tagende kvindelighed vil De
ikke kunne løsrive Dem fra!
Klassisk-traditionelt opdraget,
lever efter etiske værdier, med
polyglot baggrund, rundet af
den særlige franske livshold-
ning ‘savoir vivre’ og alligevel
med et åbent sind. Sanselig og
varmblodig med et fint, natur-
ligt væsen og den dejligste lat-
ter, som vil fortrylle Dem...
kan begå sig i enhver henseen-
de, er velbevandret i kunst og
kultur, rejseglad og meget
sporty – en pragtfuld, hver-
dagsduelig og selvstændig
kvinde som man(d) vil misun-
de Dem!« 

Annoncen der er forfattet af
et tysk kontaktbureau, virker
for en nutidsdansker mest af
alt som en grinagtig og svul-
stig anakronisme. 

Og tendensen er klar: tys-
kerne ser ud til at dele central-
europæernes hang til patos og
kliché som skandinaver mang-
ler. Der Sommer geht zur Neige
– es könnte ein farbenprächtiger
Herbst und klarer Winter
folgen, Mit 60 fängt das Leben
an og Die Zukunft gehört de-

nen, die an ihre Träume glau-
ben.

Også åbne frasemer som
Welcher Frau darf Ich mein
Herz schenken? for at dele die
schönen Dinge des Lebens? står
i kø i de tyske spalter.

Skæbneacceleration
Det danske øje kan aflure
mange sproglige og gramma-
tiske fiduser af de tyske an-
noncer. Et tysk særtræk er at
bruge pronominerne ‘sie’ og
‘er’ som substantiver, fx i hu-
morvoller Facharzt ... sucht ...
studierte, gutaussehende Sie el-
ler Attr. Sie ... möchte den pas-
senden nivauvollen IHN. Vi om-
taler som bekendt kun dyr
som hunner og hanner. Ikke
humoristiske speciallæger el-
ler kultiverede kvinder.

Der er desuden et hav af me-
re el. mindre aut. og idiosynkr.
fork. fordi man jo betaler for
sin annonce pr. anslag. Kreati-
ve ad hoc sammensætninger –
som fx Schicksalsbeschleuni-
gung – skæbneacceleration –
er almindelige ligesom også
bindestregsadjektiver er en
fleksibel mulighed for at slå
flere fluer med et smæk: Skal
hun være sportlich-elegant,
geistig-künstlerisch eller kon-
servativ-liebevoll?

Bogstavrim karakteriserer
den ønskede partner i mange
tyske annoncer. Han skal være
mit Herz und Hirn, men for
guds skyld ohne Brille, Bart
und Bauch, og forholdet skal
være mit Liebe, Lust und

Leidenschaft. 
Et af de hyppigste 
tyske førsteled er top 
som i TOP-Unternehmer 
sucht Topfrau mit Topfigur. 
(Da denne pointe faldt under
foredraget, foreslog en stude-
rende at man i danske annon-
cer godt kunne møde det sam-
me led i sammensætningen
‘topløs’. Men det er lyv.)

Syd for grænsen er der nok
en større tendens til selvpro-
movering. Både kvinder og
mænd puster sig lidt mere op.
Kvinden sælger sig på at være
sicher auf dem Parkett (dvs. at
hun kan begå sig) og häuslich.
Rollemodellen er gross (høj)
und attraktiv, trotzdem häus-
lich.

Ligesom danske kvinder ik-
ke sælger sig på at være hjem-
megående, nedtoner danske
mænd deres status skønt det
ikke er direkte diskvalificeren-
de at være ‘veluddannet’.
Mens veluddannet jo er en

uspecifik biografi, betoner tys-
kerne langt mere eksplicit de-
res akademiske meritter og 
giver den gas som verdens-
mænd: in Europa und Afrika
zuhause; St. Moritz und St. 
Tropez kenne ich gut med duka-
ter på kistebunden: in gehobe-
nen Verhältnissen; aus gutem
Hause. 

Incest og folkedans
En dansker i Ken Farøs materi-
ale siger om sig selv at han ha-
der incest og folkedans. Så-
dan! Hovedet på sømmet, det
er dansken. Og danske singler
vil nok finde den tyske salgs-
stil prangende og utidig. Men
minimalismen kan også falde
nogle landsmænd for brystet: 
I en dansk annonce søger en
single således en ‘jantefri’
partner. 

Bagsideredaktrussen henvi-
ser vedkommende til det tyske
datingmarked – i Süddeutsche
Zeitung vil han kunne finde en
kvinde der er både vampet OG
proper.

Forskellene er altså til at få
øje på. Men der er også lighe-
der i materialet. Fx ser der ik-
ke ud til at være nogen forskel
på de informationstyper der
indgår i danske og tyske kon-
taktannoncer: Det er elemen-
ter som appel, selvbeskrivelse,
afvisning og forhistorie.

Det almindeligste adjektiv
er i øvrigt både på dansk og
tysk suverænt slank/schlank.
Akkeja. Hvor langt skal man
rejse for at få succes med en
datingprofil a la Bridget Jones
bare med en lidt større røv?
Når man nu gerne vil kickstar-
te skæbnen.

gbg@adm.ku.dk

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE

Parketfæhig tysker 
søger jantefri dansker
Bagsiden inviterer til uhøjtidelig forelæsning om forskelle 
mellem danske og tyske kontaktannoncer


