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Vold, tvang, undertrykkelse, kamp, løgn og manipulation 
er ord der sjældent optræder i Magtudredningen. Den legi-
timerer magten og løber kapitalens ærinde. Ordet konflikt
optræder mest i sammensætningen ‘konfliktløsning’.
LÆS SIDE 3-4 OG SIDE 10-11

Plugga i Sverige
Der er mange gode grunde til at læse i Sverige. Danske
studerende har bare ikke opdaget det endnu. Øre-
sundsuniversitets sekretariat i København kender alle
mulighederne og hjælper gerne.  LÆS SIDE 7

Nicht nur akkusativ
Tysklandsforskere får rekordstort beløb til at øge forsk-
ningen i og interessen for vores store nabo mod syd
LÆS SIDE 8

Studentervalg
De studerende skal stemme om hvem der skal være de-
res repræsentanter i Konsistorium.  Mange steder er
der fredsvalg til fakultetsråd, studienævn og institutbe-
styrelser.  FIRE SIDERS VALGTILLÆG

Magtværk
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Universitetsavisen

Det hører til sjældenhederne at en høring på
Københavns Universitet direkte henvender
sig til samtlige ansatte og studerende. Men

det er tilfældet med høringen om Københavns Uni-
versitets værdigrundlag – en høring som blev ind-
ledt midt i marts og som strækker sig til den 6.
april. Arbejdet med at skabe et værdigrundlag for
universitetet har efterhånden stået på i et par
måneder. Det er en vigtig proces, især fordi værdi-
grundlaget vil være fundament for en lang række af
de beslutninger som vil blive truffet på Universitetet
fremover. Som skrevet i sidste nummer af universi-
tetsavisen, skal værdigrundlaget kort fortælle hvad
der især kendetegner Københavns Universitet. Og
det er naturligvis kun in-
teressant hvis det også får
betydning for den måde vi
i det daglige agerer på.

Derfor håber vi i rekto-
ratet at så mange som

muligt vil deltage i debat-
ten. På internetadressen
www.ku.dk/vaerdiproces
kan alle ansatte og stude-
rende give deres mening til kende, fx om forslaget
til Københavns Universitets fem kerneværdier. Det
er en bredt sammensat gruppe – kaldet værdigrup-
pen – som har arbejdet sig frem til de fem værdier. I
overskriftsform lyder gruppens forslag:

• Københavns Universitet udfordrer grænser
• Københavns Universitet er synligt og udadvendt
• Københavns Universitet uddanner med vægt på

faglighed og selvstændighed 
• Københavns Universitet står for faglig og kulturel

mangfoldighed
• Københavns Universitet har troværdighed

Til hver overskrift hører en uddybning som vil
indgå i det endelige værdigrundlag. Det vil også

indeholde en mission og en vision for universitetet,
dvs. en beskrivelse af Københavns Universitetets
formål og af den position vi som universitet på lidt
længere sigt gerne vil indtage. Forslaget til vision
lyder:

Københavns Universitet vil være et internationalt
førende universitet, der udfordrer grænser og

aktivt bidrager til udvikling af samfundet.

Endelig rummer forslaget en tekst om universite-
tet som arbejds- og studiemiljø. På mange måder

handler værdiprocessen altså om at skabe rammer-
ne for det fremtidige Københavns Universitet. Der-
for er det afgørende at processen bliver så rumme-
lig og åben som overhovedet muligt. I slutningen af
høringsfasen bliver der afholdt et debatmøde hvor
en særlig opponentgruppe skal forholde sig til for-
slaget. På den baggrund skal værdigruppen og sty-
regruppen sammen formulere det endelige forslag

som vil blive fremlagt for
konsistorium.

Mange andre universi-
teter i Europa har al-

lerede udformet et vær-
digrundlag, og der hvor
processen lykkes bedst,
bliver værdierne integre-
ret i væsentlige dele af
universitetets liv. Der er

naturligvis altid den risiko at flot formulerede vær-
dier alene ender som reklameslogans i annoncer og
på musemåtter eller screen savere. Derfor skal vi al-
lerede nu overveje hvordan vi vil anvende universi-
tetets værdigrundlag. Det er et spørgsmål som nok
både skal behandles i de lokale miljøer og på uni-
versitetets fælles niveau. Præcis hvordan den del af
processen skal forløbe, er endnu ikke defineret.

Og som vi i rektoratet har sagt tidligere: Det her
handler ikke om at opfinde nogle nye smarte

værdier til universitetet, men at afdække de værdier
som i forvejen findes og lever. Vi synes at værdi-
gruppen er kommet meget langt i den henseende.
Og vi håber nu at også du vil deltage aktivt – fx ved
at gå ind på hjemmesiden og fortælle om de fore-
slåede værdier stemmer overens med din opfattelse
af Københavns Universitet. ■

Hvilke værdier er universitetets?

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Sjælden plante i flor

BOTANISK HAVE – Planten Aloe suzannae har været dyrket i Bota-
nisk Have siden 1973, men blomstrer nu for første gang. Dens
blomsterstand er med sine næsten 4 meter meget imponerende, og
den bærer skønsmæssigt 1.000 blomster der springer ud om nat-
ten. De er hvide, fyldt med nektar og bestøves af solfugle og flager-
mus. I naturen går der ca. ti år før den blomstrer. Der er altså læn-
ge imellem frøsætning, og det er også en af grundene til dens true-
de status.

Fredsvalg 

NYE STUDENTERREPRÆSENTANTER – Fredag den 7. marts blev
langt de fleste valg til nye studenterrepræsentanter i de kollegiale
organer afgjort. Valget er afgjort ved fredsvalg ved fire af de seks
fakultetsråd, ved 43 studienævn og til 15 institutbestyrelser. Fred-
svalg betyder at der enten kun er opstillet det antal kandidater der
skal vælges, eller at der kun er opstillet en liste hvor kandidaterne
har været prioriteret opstillet så de første på listen er valgt. Der
skal være afstemning til studenterpladserne i konsistorium, to fa-
kultetsråd, ni studienævn og tre institutbestyrelser. En oversigt
over hvor der er fredsvalg og hvor der skal være afstemning, kan
ses på Valgsekretariatets hjemmeside.

Læs mere på www.ku.dk/led/valg

Ph.d.-studerende renset

REDELIGHED – Ph.d.-studerende og ekstern lektor ved Sociolo-
gisk Institut René Karpantschof er af Udvalgene vedrørende Vi-
denskabelig Uredelighed (UVVU) blevet renset for anklager om
uredelighed i sit videnskabelige arbejde. René Karpantschof for-
sker i sociale og politiske bevægelser i Danmark, og hans udtalel-
ser fik den tidligere formand for det nu opløste, højreorienterede
Dansk Forum og nuværende medlem af Den danske Forening
Martin Kasler til at klage til UVVU. Klagen gik blandt andet på at
René Karpantschof skulle have fusket med en afhandling om ny-
nazisme og med et arbejdspapir på forskerens hjemmeside. UVVU
har nu afvist sagen. 

Kunstakademiet fylder 250 år

TID OG RUM – Den 31. marts er det 250 år siden at Kunstakademi-
et i Danmark blev grundlagt. Selv om der allerede i 1700-tallet var
blevet etableret lignende institutioner rundt om i Europa, var det
ganske progressivt og fremsynet da Danmark fik sit eget Kunstaka-
demi i 1754. Med Akademiets stiftelse blev der lagt et fundament
for et unikt samarbejde mellem kunstarterne og mellem den frie
kunst og arkitekturen. Grundlaget for en frugtbar vekselvirkning
mellem den danske kunst og inspirationen fra udlandet blev også
skabt dengang og præger i dag Kunstakademiet. Jubilæet fejres
blandt andet med udstillingen Tid og Rum der omfatter både skil-
dre-, billedhugger- og bygningsværker. 

Læs mere på www.ka250.dk.

»Der er naturligvis altid den risiko
at flot formulerede værdier alene
ender som reklameslogans i an-
noncer og på musemåtter«

Universitetsavisen ude og hjemme
Bare to gange til. Så er det slut med at få Universitetsavisen ind ad

brevsprækken. Fra den 6. maj vil avisen ligge i stativer på KU’s gange

mens ansatte vil få avisen med intern post. Kan du ikke undvære avisen

derhjemme, så tør øjnene og tegn et abonnement.
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SAMFUNDSVIDENSKAB ▼  

Af Richard Bisgaard

Det danske folkestyre er
overraskende sundt, der
må være noget i vejen!

Sådan lød standardreaktionen
fra kritiske samfundsforskere
da Magtudredningens Slutrap-
port udkom i oktober 2003
med overvejende gode nyheder
om det danske demokratis til-
stand.

Nu har hovedrapporten

været igennem et grundigt ef-
tersyn og til beroligelse for alle
ikke-politologer kan straks afs-
løres at så godt står det altså
heller ikke til. Hverken med fol-
kestyret eller med samfundsvi-
denskaberne selv, for den sags
skyld.

Det kan man forvisse sig om i
den kritik af magtudredningen
som er udkommet under titlen
magt.dk. Bogen er redigeret af
journalist og sociolog Jørgen

Øllgaard og lektor Mogens Ove
Madsen og har bidrag fra såvel
forskere som politikere. Skal
man tro Politikens anmeldelse,
er bogens fortjeneste at den ik-
ke blot forholder sig kritisk,
men også forsøger at forklare
hvorfor Magtudredningen end-
te som en debat- og erkendel-
sesmæssig fuser.

»Redaktørernes pointe er at
udredningen visnede i samme
øjeblik lederen, professor Lise

Togeby, gjorde projektet til et
snævert politologisk projekt for
den traditionelle skare af stats-
kundskabsfolk. Dermed gjorde
hun i realiteten op med den
samfundsvidenskabelige bred-
de og de kritiske vinkler som
kunne være blevet tilført af for-
skere med sociologiske og øko-
nomiske indfaldsvinkler til be-
grebet magt,« hedder det i an-
meldelsen.

Og det var lige nøjagtig hvad

der skete, fremgår det af det ca-
sestudie som Jørgen Øllgaard
har lavet over det hidsige spil
der foregik i kulisserne da
magtudredningens ledelse
skulle besættes i november
1977.

Lise Togebys betingelser
Ifølge Jørgen Øllgaard der har
søgt aktindsigt i forløbet, ud-
nyttede professor Lise Togeby
det beslutningstomrum der 

Manipulator 
eller medieoffer

Leder af Magtudredningen 
anklages for magtspil bag kulis-
serne til fordel for politologiske
fagfæller. Ren manipulation, 
svarer Lise Togeby

Magtudredningen – samfundsvidenskaber i krise?
Debatseminar den 30. marts om Magtudredningen hvor kritikere vil præsentere deres

synspunkter (se den nye bog ‘magt.dk’) og ledelsen bag magtudredningen vil være til ste-

de og replicere på hvert indlæg. Seminaret er åbent for alle interesserede.

Arrangeret af Institut for Statskundskab og DJØF, se www.kritikafmagt.dk.

MAGTUDREDER – Lise Togeby afviser enhver beskyldning om 

at hun skulle have brugt kvindelist eller andre magtkneb for at få 

politologer som hende selv ind i forskningsledelsen.

Af Richard Bisgaard

Formanden for Statens Samfundsvidenskabe-
lige Forskningsråd, professor Erik Albæk fra
Aalborg Universitet, går stærkt i rette med

Jørgen Øllgaards kritik af Lise Togeby og den u-
kritiske gengivelse heraf i dagspressen, især Poli-
tiken. 

»Det ville have været højst uheldigt om dette
havde været niveauet for bevisførelse for magtu-
døvelse i selve magtudredningen. Der er tale om
rene spekulationer,« siger Erik Albæk og henviser
blandt andet til Øllgaards gisninger om korridor-
aftaler mellem Lise Togeby og den daværende
formand for SSF, Helge Brink. 

»Enhver der bare kender det mindste til hvor-
dan det foregår i et forskningsråd, ved at forman-
den ikke kan finde på at skrive et brev til ministe-
ren hvor der står noget andet end Rådet har ved-
taget. Men det påstår Øllgaard,« siger Erik Al-
bæk.

»Han tager ikke på noget tidspunkt stilling til
om der er gode argumenter for at Lise Togeby -

eller for den sags skyld SSF - har handlet som
hun har gjort. Han har det ene budskab at Toge-
by har været magtmanipulator hele vejen igen-
nem, og så lægger han med spekulationer og in-
sinuationer alle brikker på plads, så historien
passer.«

Provokerende konklusion
At forskningsledelsen skulle have favoriseret po-
litologer i forhold til andre samfundsforskere, er
der intet belæg for, mener Erik Albæk. Tværti-
mod har forskningsledelsen tigget og bedt øko-
nomer om at lave analyser for dem, men har fået
afslag, pointerer han. Og med den danske traditi-
on for forskningsfrihed kan man ifølge Albæk ik-
ke tvinge forskere til truget. 

»Magtudredningens helt store problem er at
den har været en institution som mange har haft
en interesse i at kritisere. Da magtudredningen
startede, blev den kritiseret for at have et alt for
snævert perspektiv, men ledelsen har været ude
og gøre alt hvad de kunne for at få fx humanister,
økonomer og sociologer til at skrive. Og hvis du

ser på sammensætningen af bidragsyderne, så er
der mange andre end politologer. Bagefter bliver
man så kritiseret for at der ikke er et fælles per-
spektiv.«

Kritikken af magtudredningen viser ifølge Al-
bæk hvor vanskeligt det i mange tilfælde er for
forskere at komme igennem i medierne. For hvis
du ikke har den gode, læs negative, historie, så
kan journalisterne ikke bruge det til noget. 

»For mange journalister har magtudrednin-
gens hovedkonklusion virket voldsomt provoke-
rende med budskabet om at det danske demo-
krati har det forbavsende godt sammenlignet
med situationen for tredive år siden og med ud-
viklingen i andre lande. At udredningen også
påpeger en række problematiske tendenser, har
ikke været nok. Journalister efterlyser åbenbart
et meget klassisk magtbegreb med navne på,
hvor der er skurke, hvor vi kan se dem handle
osv. Men sådan ser begrebet altså ikke ud i sam-
fundsvidenskaberne i dag.«

»Magtudredningen udgør den flotteste samle-
de beskrivelse af det danske politiske system og

samfund jeg nogensinde har set. Det er ikke det
samme som man ikke kan være uenig i mange af
de rapporter der er kommet eller i dele af hove-
drapporten, men langt hen ad vejen har de fået
lavet en meget sober beskrivelse af hvordan de-
mokratiet har det i Danmark for øjeblikket,« siger
Erik Albæk. 

Lidt for sober, måske.
»Ja, det er der jo nogle der mener, og derfor

må man nok også konkludere at man ikke kan la-
ve en magtudredning en anden gang. En magt-
udredning er et misfoster fordi det går hen og bli-
ver betragtet som en del af the establishment. Og
lige så snart den bliver det, så er der fri jagt på
den. Havde det her været individuelle forsk-
ningsprojekter, så havde den slet ikke fået sam-
me behandling.«  ■

rjb@adm.ku.dk

Kritik under lavmål
Formand for SSF, professor Erik Albæk, 
tager stærkt afstand fra kritik af Lise Togeby

�
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Af Nikolaj Lange og 
Richard Bisgaard

Den 21. februar 1883 satte
en flok studenter fra
Københavns Universitet

ud på en lang gåtur. Den stren-
ge vinter havde lagt et fast lag
is over Øresund, og derovre på
den anden side lå deres mål,
nemlig universitetet i Lund.
Ude på sundet fik studenterne
øje på en anden gruppe der
kom vandrende imod dem. Da
de kom nærmere, opdagede de
at det var svenske studenter fra
Lunds Universitet på vej til
København. 

De danske studenter blev så
begejstrede at de vendte om og
gjorde svenskerne følge. De
fulgtes ad til Regensen, og om
aftenen holdt de gilde og skåle-
de for både Karl XIV Johan og
Frederik IV og for universiteter-
ne i både Lund og København.
Næste dag da svenskerne drog
tilbage, fulgte et par af dansker-
ne med. 

I den følgende tid hørte den
slags møder næsten til daglig-
dagen, og studenterne festede
for hinanden både i Lund og i
København. De ville gå foran i
den forbrødring af det danske
og svenske folk som nu skulle
erstatte fortidens krige. Dog
havde de idealistiske studenter
nok forestillet sig at resten af
samfundet var fulgt lidt hurti-
gere efter dem.  

Men den slags ting tager tid.
Det har professor i handelsret
og tidligere rektor for Lunds
Universitet Boel Flodgren måt-
te erkende. I hendes rektorperi-
ode fra 1992 til 2002 arbejdede
hun selv meget for integratio-
nen gennem Øresundsuniversi-
tetet. Når hun fortæller om pro-
jektet, er man ikke i tvivl om at
det var et hjertebarn for hende.   

»Vi så for os en masse stude-
rende der sagde ‘Hej, nu tager
jeg til Sverige’ og ‘Hej, nu tager
jeg til Danmark’, den slags visi-
oner havde vi,« husker hun.

Men selv om der var masser
af god vilje, manglede der no-
get. For eksempel et fælles ud-

dannelseskatalog eller en plat-
form hvor tilbuddene blev
præsenteret. 

»Vi overvurderede nok den
indre iboende kraft og troede at
når bare vi slap det løs og præs-
enterede det som vision, så ville
der komme masser af fart på,«
fortæller hun.

Hendes arbejde for den nor-
diske forbrødring er dog ikke
slut. Ved siden af sit arbejde på
Institut for Handelsret i Lund
sidder hun i dag i bestyrelsen i
Universitetet i Oslo, og til næste
år indtræder hun også i besty-
relsen for Københavns Universi-
tet, der på mange måder ligner
det i Lund. Alligevel er der også
markante forskelle.

»De afspejler to forskellige
samfund,« mener Boel Flod-
gren.

Volvo og verber
Sverige er et stort land. Det er
spredt ud over store landskaber
med bjerge og jernmalm der
bliver forarbejdet til tynde pla-
der og formet til Volvo’er der
ruller frem på transportbånd og
ud over hele verden. Der er sto-
re elve der bruser gennem
kraftværker og giver energi til
de fabrikker der udvinder
råstofferne. Der er også atom-
kraft, Tetra Pak og mobiltelefo-
ner med rod helt tilbage til
1876 hvor Lars Magnus Erics-
son åbnede sit første værksted
på 13 kvadratmeter i Stock-
holm. Det er et samfund som
også bliver afspejlet af universi-
teterne.

»Lunds Universitet afspejler
et meget teknologi- og industri-
baseret samfund. Derfor har vi
både et økonomisk fakultet og
en stor teknisk højskole,« for-
tæller hun.

Danmark ser hun derimod
som et langt mere humanistisk
samfund der bygger på han-
delsliv og mennesker der mø-
des. Det ses også på universite-
tet.

»I København har du jo
næsten 15.000 på Det Humani-
stiske Fakultet. Så det bliver do-
minerende for måden at tænke

på og gør at intellektuelle i
Danmark har større respekt
omkring sig,« mener hun.  

Til gengæld er de svenske
universiteter mere integrerede i
samfundet.

»Vi har den her ide som er
meget dominerende i selvfor-
ståelsen, at vi skal omsætte
kundskaben til produkter, tje-
nester og øget aktivitet. Her op-
fatter jeg at Københavns Uni-
versitet står lidt mere for sig
selv.«

Industrien på 
universitetet
I 1992 blev erhvervslivet for al-
vor inviteret indenfor på Lunds
Universitet. Det var ikke blot
året hvor Boel Flodgren tiltråd-
te som rektor, men også året
hvor demokratiet blev erstattet
af bestyrelser på de svenske
universiteter. 

Forventningerne var mange
og meget forskellige. Mens hu-
manister og teologer var bange
for at erhvervsfolkene ville sty-
re for meget og kun gå op i pen-
ge og faktura, så teknologerne
frem til at få dem ind.  

»Teknologerne ligger tæt op
ad industrien og har mange
penge fra den, og mange af de
store firmaer har også haft gre-
ne ind i universitetet,« fortæller
hun.

Som eksempel nævner hun
Ericsson. Hele deres mobile te-
lefonsystem blev udviklet i
nærheden af den tekniske høj-
skole i Lund.

Men også plastikbelægnin-
gen der gjorde det muligt at
hælde mælk i papkartoner
uden at de gik i opløsning, blev
opfundet i byen. Således var
Lundaortens Mejeriförening i
1952 de første til at sælge fløde
i kartoner fra Tetra Pak.   

For Boel Flodgren er det en
vigtig udfordring at samle og
forene de forskellige interesser
og kulturer på universitetet.

»For det tror jeg er aldeles
nødvendigt i det moderne sam-
fund,« mener hun.

Boel Flodgren har aldrig selv
oplevet det som en trussel at

Broer bygges
af mennesker
Som rektor kæmpede Boel Flodgren for
at samle og åbne Lunds Universitet så
også kvinder og studerende blev hørt.
Nu kæmper hun videre på tværs af 
universiteter og landegrænser

Skandinavisk rekord i humanisme
»I Danmark udgør humanisterne 24 procent af personer med en videregående uddannelse. I Norge er

det 12 procent, mens Sverige kun uddanner seks procent humanister. Universiteterne må reducere det

høje antal studiepladser på humaniora - ikke mindst for at skabe nogle ordentlige vilkår for fremtidens

humanistiske kandidater på jobmarkedet.«

Anne Marie-Levy, konsulent i Dansk Industri, Politiken den 15 marts 2004.

opstod efter hun i maj 1997 var
blevet politisk udpeget af da-
værende forskningsminister
Jytte Hilden som forskningsle-
der, til at få nogle folk ind i som
hun kendte og som lignede
hende selv - og til at holde dem
ude som hun ikke ville have
ind, heriblandt fx professor Ove
Kaj Pedersen fra Statskundskab
i København som de fleste hav-
de regnet med skulle være
forskningsleder.

Mere konkret fik Lise Togeby
gennemtrumfet tre betingelser,
ifølge Jørgen Øllgaard: For det
første skulle forskningsledelsen
selv have hovedparten af de 50
millioner kroner - i direkte strid
med traditionen for åbent op-
slag og konkurrence. For det
andet betingede Lise Togeby sig
vetoret over sammensætningen
af magtudredningens ledelse,
og for det tredje krævede hun
en sparringspartner fra sit eget
institut i Århus med i ledelsen. 

»Sagens akter viser at Togeby
tiltog sig en enestående magt-
position ved udpegningen af
magtudredningens forsknings-
ledelse. Men samtidig gjorde
hun sig også sårbar ved at påta-
ge sig et så stort personligt an-
svar for resultatet af udrednin-
gen,« argumenterer Jørgen Øll-
gaard der hellere vil diskutere
magtudredningens indhold end
Togebys person.

»Når jeg søgte aktindsigt i
magtspillet bag udredningen,
skyldtes det at resultatet af ud-
redningen er kritisabelt. Derfor
blev magtspillet bagved interes-
sant, og Togeby må altså påtage
sig sin store del af ansvaret. I
mine øjne er slutrapporten har-
moniseret samtidshistorie.«

Togeby afviser kritikken
Professor Lise Togeby hilser den
faglige kritik af magtudrednin-
gen velkommen, men finder
Jørgen Øllgaards kritik af hen-
des rolle i processen ubehagelig
og fejlagtig. Især er hun stødt
over påstanden om at forsk-
ningsledelsen skulle have
krævet at få hovedparten af de
50 millioner kroner. 

»Det insinueres at vi ønskede
at bruge alle pengene selv. Men
det eneste der ligger heri er at
vi som forskningsledelse skal
have kontrol med hvilke projek-
ter der skal i gang. Det er ikke
for at mele egen kage. Det er
oplagt en fejlfortolkning,« siger
hun.

»Jeg bad heller ikke om ret til
at bestemme hvem der ellers
skulle sidde i ledelsen, men om
ret til at komme med indsigel-

ser hvis der blandt kandidater-
ne var nogle jeg ikke mente at
kunne samarbejde med. På
samme måde med ønsket om
en sparringspartner. At jeg kom
igennem med de tre betingelser
skyldes altså ikke at jeg har haft
for meget magt, men at der har
været gode argumenter for
dem,« siger hun.

At Lise Togeby som påstået af
Øllgaard skulle have nedlagt
veto mod at få professor Ove
Kaj Pedersen som ledelseskolle-
ga, har intet på sig. 

»Mig bekendt har han aldrig
været på tale. Det var ikke aktu-
elt fordi alle vidste at han pri-
mært havde været kandidat til

Manipulator eller medieoffer...

posten som leder,« siger Lise
Togeby.

Der er andre oplysninger hun
ikke kan genkende i Øllgaards
fremstilling; fx historien om at
professor Ole Lange skulle have
trukket sig fra et projekt om
‘Dansk Erhvervslivs politiske
magt i det 20 århundrede’. 

»Han har aldrig søgt og der-
med heller aldrig haft mulig-
hed for at trække sig,« siger To-
geby og undrer sig over at Øll-
gaard ikke har checket sine op-
lysninger når han har haft akt-
indsigt.

»Realiteten er at forsknings-
ledelsen endog meget gerne vil-
le have haft Ole Lange til at la-
ve et sådant projekt,« siger Lise
Togeby og beskylder Jørgen Øl-
lgaard for at gå mere efter kvin-
den end efter bolden. ■

rjb@adm.ku.dk

»Redaktørernes pointe er at udrednin-
gen visnede i samme øjeblik lederen,
professor Lise Togeby, gjorde projektet
til et snævert politologisk projekt for
den traditionelle skare af statskund-
skabsfolk. Dermed gjorde hun i realite-
ten op med den samfundsvidenskabe-
lige bredde og de kritiske vinkler som
kunne være blevet tilført af forskere
med sociologiske og økonomiske ind-
faldsvinkler til begrebet magt.« 
Per Michael Jespersen, Politiken 13.3.2004
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skulle have industriens folk ind
på universitetet.

»De vil intet andet med uni-
versitet end at have et godt uni-
versitet,« siger hun.

Hvad det så er, er der selvføl-
gelig mange forskellige opfat-
telser af. Industriens folk synes
tit at universiteterne er for
langsomme, har for meget bu-
reaukrati og måske endda for
meget demokrati.

»Det gør at universitetet får
en stor opgave i at kommunike-
re sit budskab til de her perso-
ner. Men hvis man gør det rig-
tigt, bliver bestyrelsen rigtig
gode ambassadører,« fortæller
hun.

Til gengæld kan universite-
terne også lære af deres mere
effektive tankegang.

»Selv som universitetsmen-
neske kan man jo blive frustre-
ret over at et spørgsmål først
skal tages op på tyve niveauer
før man kan komme videre,«
fortæller hun.

Interessekonflikter
Boel Flodgren har aldrig ople-
vet erhvervsledere der forsøgte
at udnytte deres bestyrelses-
post. De der har haft sværest
ved at adskille interesser, har
faktisk været universitetets eg-
ne repræsentanter.

Hun husker et bestyrelsesmø-
de hvor hun kom op at diskute-
re med en dekan der blev ved
med at tale om ‘vi’. Så hun
spurgte ham hvem det var han
talte om.

Jo, det var hans eget fakultet,
svarede han.

Så måtte hun forklare ham at
som bestyrelsesmedlem re-
præsenterede han altså hele
universitetet. Så kan man ikke
sidde og forsvare sit eget fakul-
tet uden også at forsvare de an-
dre der får kritik.

Hun minder dog om at deka-
nens måde at tænke på var helt
normal og selvfølgelig under
universitetsdemokratiet.

»Når man skulle nedsætte et
udvalg dengang, var det jo vig-
tigt at alle var repræsenterede,
og så var det helt selvfølgeligt
at alle bare talte for sig selv el-
ler deres eget emne,« forklarer
hun.

Hun har også selv oplevet at
stå over for konflikter hvor hun
måtte sætte interesser til side.
Da hun tiltrådte som rektor,
blev hun automatisk formand
for bestyrelsen hvilket hun ofte
følte hæmmede hende som rek-
tor.  

»Hvis du har en bestemt op-
fattelse i en sag, kan du ikke

som formand begynde at argu-
mentere stærkt på et møde, for
det er formandens rolle at nå
frem til en fælles opfattelse,«
mener hun.

Senere blev det ændret så
formanden skulle vælges
blandt det eksterne flertal
mens rektor blot var menigt
medlem. 

»Jeg fik da mere rollen at
præsentere og fremlægge for-
slag og være universitetets
stemme i bestyrelsen,« fortæl-
ler hun. 

Kvinder, studenter 
og gartnere
Endnu en sag hun til tider har
måttet tilsidesætte i bestyrelsen,
er ligestillingsspørgsmålet. Før
hun blev rektor, var hun for-
mand for et udvalg der arbejde-
de med ligestilling, og derfor
var der også store forventninger
da hun blev valgt til rektor som
den første kvinde i Sverige. 

»Som rektor var ligestillingen
et af mange spørgsmål jeg måt-
te tage mig af, og det skete at
jeg måtte lade et andet argu-
ment vinde. Det syntes mange
var at sælge ud,« fortæller hun.

Alligevel har hun betydet me-
get ikke bare for den kvindelige
del af universitetet, men også
for de studerende som hun me-
ner at der er kommet mere fo-
kus på. 

»Min bærende ide som leder
er at der i alle organisationer
findes stemmer som ikke bliver
hørt, og det er ledelsens opgave
at lytte til dem og gøre dem
hørt,« mener hun.

I bestyrelsen i Oslo var der
endda en forsker der kaldte
hende en outreret studenter-
rektor fordi hun igen og igen
ville spørge de studerende til
råds. ‘Hvad med forskningen?’
ville han vide.

Men forskerne skal nok sørge
for at blive hørt. De studerende
har derimod en strukturel svag
stilling i hierarkiet og kommer
alt for ofte cyklende langvejs til
aflyste timer eller kontordøre
med lukket-i-dag-skilte.

»Mange universiteter tror at
de studerende har alverdens tid
og bare kan komme igen i mor-
gen, men det er vigtigt at møde
dem med service og med re-
spekt,« mener hun. 

Hvis hun skal sætte overskrif-
ter på sine bedrifter som rektor,
handler det først og fremmest
om åbenhed.

»Hvis jeg skal gøre regnskab,
synes jeg at universitetet under
min tid er blevet et mere åbent
universitet.«

Hendes ide er klart at univer-
sitetet skal være til nytte for he-
le samfundet. 

»Uanset om du er skolelærer,
virksomhedsleder eller præst
skal du kunne komme og spør-
ge, ‘Hvad ved I på universitetet
om det og det?’ Eller hvis du for
eksempel er en lille gartner der
gerne vil forædle dine blomster
og vide lidt om den seneste
genforskning.«

Samfundet kommer 
senere
Kampen for åbenhed og for de
svages stemmer fortsætter Boel
Flodgren nu på tværs af univer-
siteterne og på tværs af de nor-
diske lande. Ikke længere fra
rektorkontoret, men nu i besty-
relserne.

På sit nye kontor på Institut
for Handelsret har hun også be-
væget sig ud over landegræn-
serne. Mens hendes doktoraf-
handling handlede om den
svenske fagbevægelse, har hun
nu kastet sig over international
handelsret. Så kontoret er ud-
nyttet fuldt ud med stabler af
bøger om emnet. Der er meget
at indhente efter godt ti år med
forskningen på hylden.

»Det er lidt som at starte helt
fra bunden igen,« siger hun.

Men omvendt var det også ly-

sten til at komme tilbage til
forskningen der fik hende til at
forlade rektorposten før tid. Så
gør det ikke noget at kontoret
er mindre, at hun selv må lave
kaffe, og at der ikke er to ens
krus i skabet. 

Når hun ser tilbage på rektor-
perioden, er der en ting hun ik-
ke kan lade være med at frem-
hæve ud over det med åbenhed
og ligestilling. Det er selvfølge-
lig Øresundsuniversitetet. Selv
om hun er blevet klogere un-
dervejs, tror hun stadig meget
på ideen. 

»Det kan ingen tage fra mig,«
slår hun fast. 

Muligvis føler flertallet sta-
dig at der var langt over Øre-
sund, men som hun plejer at
forklare i interviews så er det
netop universitetets opgave at
gå foran i sådan en sag. 

Det var præcis det der skete i
1838 da studenterne trodsede
afstanden og vinterkulden og
mødtes på det tilfrossede Øre-
sund. Men også dengang var
det svært at få resten af sam-
fundet til at følge med. Frem til
1857 var det fx stadig strengt
forbudt at indføre danske bøger
i Skåne. ■

nikl@adm.ku.dk

rjb@adm.ku.dk

Boel Flodgren 

Professor i Handelsret, Lund Universitet 

Født 17. november 1942 

Uddannelse

Cand.jur., Lunds Universitet (1967)

Juris doktor, Lunds universitet (1978) 

Tidligere beskæftigelse

Lektor ved Lunds Universitet (1976-1982)

Vikarierende professor ved Lunds universitet (1982-87)

Professor i handelsret, Lunds Universitet (1987- )

Rektor ved Lunds Universitet (1992-2002) 

Bestyrelsesposter, medlemskaber mv. 

Universitetet i Oslo

AB Industrivärden

Brinova Fastigheter AB

Sparbanken Finn

Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser

Ruben Rausings forskningsfond

Albert Påhlssons forskningsstiftelse

Sydkraft AB:s forskningsråd

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Akademiske udmærkelser

Doctor of Laws, Honoris causa, McGill University, Mon-

treal, Canada (2003)

Ekonomie doktor honoris causa, Svenska Handels-

högskolan i Helsingfors, Finland (1999) 

»Min bærende ide som leder er at der i alle organisati-
oner findes stemmer som ikke bliver hørt, og det er
ledelsens opgave at lytte til dem og gøre dem hørt« 

ERFAREN – Boel Flodgren er en erfaren kvin-

de ud i bestyrelsearbejde for universiteter.

Portrætserie
Dette er det tredje i en serie af portrætter af de seks eksterne medlem-

mer af Københavns Universitets kommende bestyrelse. I næste nummer

kan du møde Jørn Lund.



Basker på Biologi

Pablo Tejero Ibarra er 23 år og kommer fra

den spanske del af Baskerlandet. Han læser

biologi og har valgt at tage to semestre af sin

overbygning på KU.

»Jeg valgte KU dels fordi der er mange kurser

på engelsk, dels fordi der er nogle spænden-

de kurser om Grønland og arktisk biologi. Jeg

vil gerne arbejde med arktiske forhold når jeg

bliver færdig,« siger han. 

Hvad kan du især lide ved KU?

»At universitetet har så mange penge. Biblio-

tekerne har alle de nye bøger, og der er pen-

ge til at lave praktiske eksperimenter i under-

visningen. Det er jeg slet ikke vant til. Jeg kan

også godt lide at forholdet mellem studeren-

de og undervisere er ligeværdigt, og så er det

fedt at de studerende er engagerede i deres

studier. Man kan tydeligt mærke at de læser

fordi de selv har valgt det.« 

Idræt på finsk

Jenni er 23 år og kommer fra Finland. Hun

læser idræt på fjerde år og har valgt at tage

to semestre på KU. 

»Udveksling gennem Nordplus var det nem-

meste for mig eftersom jeg havde brugt mit

Erasmusstipendium. Jeg valgte Danmark fordi

jeg gerne vil lære dansk, og når det lige blev

KU, var det mest på grund af byen,« siger

hun.  

Hvad har været godt på KU?

»Primært de mange internationale studeren-

de som jeg har lært at kende på Studenterhu-

set onsdag aften og gennem NAMF’S arran-

gementer. Og så var danskkurset på KUA i au-

gust også rigtig godt.« 

Hvad har været mindre godt på KU?

»Det virker ikke som om universitetet er gea-

ret til internationale studerende. Det er gene-

relt meget svært at finde ud af hvordan tin-
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INTERNATIONALISER ING ▼  

HVAD POKKER ER SYLTE? – De internationale studerende på Naturvidenskab dystede i viden om

Danmark og danskere da de var på velkomstweekend i Brorfelde. Her ses vinderholdet.

En mentors opgaver
»Din primære opgave består i at afhente den udenlandske studerende i lufthavnen eller

på banegården. Desuden skal du være behjælpelig med diverse praktiske ting, så som an-

skaffelse af CPR-nr. og eventuel opholdstilladelse. Hvad du derudover ønsker at foretage

dig sammen med den studerende, er helt op til dig.« 

Fra Det internationale kontors mentoropslag, november 2003

Forbrødring
i Brorfelde
Universitetsavisen har været på
velkomsttur med de internationale
studerende på Naturvidenskab. De
har svært ved at komme i kontakt
med de danske studerende, og
det er synd – for danskerne

Af Katinka Paludan

Det er fredag eftermiddag,
og vi står 40 studerende
fra hele Europa på parke-

ringspladsen foran August
Krogh Instituttet. Vi skal på vel-
komsttur med Naturvidenska-
belig Mentor Forening, NAMF.
Det blæser, det er koldt, og bus-
sen skulle være kørt for en halv
time siden.

»Sådan er det altid. De
spansktalende kommer altid for
sent,« forklarer Andreas Har-
pøth der er en af de syv mento-
rer i NAMF.

Desværre lader det til at for-
dommen holder – den sidste
spanier kommer først slentren-
de tre kvarter efter bussen skul-
le være kørt. Men så kan vi også
komme ind i varmen og af sted.
Endelig!

Velkomsttur
Som  mentor for en internatio-

nal studerende forpligter man
sig egentlig kun til at være
praktisk hjælper når vedkom-
mende ankommer til Køben-
havn. Men mentorerne i NAMF
gør imidlertid mere end de har
lovet. 

»Selv om de internationale
studerende har været her en
måned, er der mange af dem
der ikke rigtigt kender nogen
endnu. Det er derfor vi arrange-
rer de her ture,« forklarer An-
dreas.

Velkomstturen går hvert se-
mester til universitetets gamle
astronomiske observatorium
der ligger på en bakketop i
landsbyen Brorfelde syd for
Holbæk. 

Under middagen er det tyde-
ligt at mange finder sammen i
små sprogfællesskaber – i et
hjørne tales der fransk, i et an-
det spansk, i et tredje græsk.
Det giver en vis tryghed når
man ikke rigtigt kender nogen.

Så udfordrer Pablo fransk-
mændene:

»Hvis I taler fransk eller vi ta-
ler spansk, koster det en øl.«

Det bliver hurtigt til en ret
stor gæld, men får snakken til
at køre på engelsk. »Hvad læser
du? Hvor er du fra? Kan du hel-
ler ikke finde rundt på universi-
tetet?« 

Reserverede danskere
Det viser sig at flere deltagere
slet ikke læser naturvidenskab. 

»De har fået lov at få de sid-
ste pladser på turen fordi der
på deres institutter og fakulte-
ter desværre ikke er tilsvarende
arrangementer,« fortæller
NAMF’s koordinator, Lærke
Frøslev. 

»Der er jo mentorer på alle
fag, men det er mærkeligt nok
ikke alle steder de mødes som
vi gør i NAMF og laver fælles
velkomst, udflugter, julefrokost
osv.« Og det er tydeligvis noget

de internationale studerende
sætter pris på. 

Mange af deltagerne i Bror-
felde synes det er meget svært
at komme i kontakt med de
danske studerende, også selv
om de er på KU i to semestre.
Kasper Langebjerg Andersen
der har været med i NAMF i
seks år, mener at de internatio-
nale studerendes ‘isolation’
skyldes at mange simpelthen
ikke lægger mærke til dem.

»De danske studerende ved
ikke hvor mange internationale
studerende der er og ser dem
derfor ikke. Det er virkelig en
skam, for de internationale stu-
derende kan prikke til både fag-
lige og kulturelle forhold vi
danskere tager for givet.« 

Jeopardy
Efter middagen har nogle
mentorer forberedt et spil Jeop-
ardy om Danmark og dansker-
ne. De internationale studeren-

de bliver delt op i grupper og
skal så stille de rigtige spørgs-
mål i kategorier som ‘Danske
seværdigheder’, ‘Dansk musik’,
‘Danske traditioner’ og ‘Kendte
danskere’. Af og til må de imid-
lertid give op. Fx er der ingen
der kender navnet på Dan-
marks forrige statsminister. Til
gengæld kender alle Safri Duo
og Outlandish.

I det endelige opløb bliver
det danskkundskaberne der
skiller fårene fra bukkene – for
det giver selvfølgelig bonus at
svare på dansk. 

Selv om der er planlagt både
vandretur og flere foredrag da-
gen efter, bliver det sent. »Men
sådan er det på Brorfeldeture-
ne,« forklarer Lærke søvnigt
næste morgen. »Man sover ikke
så meget, til gengæld lærer man
en masse folk at kende.« ■

khp@adm.ku.dk

gene virker. Fx vidste jeg ik-

ke at jeg skulle melde mig

til eksamen, så det gav en

masse problemer da jeg i

januar kom og ville aflevere mine opgaver.

Desuden har det vist sig at være meget van-

skeligt at lære de danske studerende at ken-

de. De er meget svære at komme ind på og

tager i hvert fald ikke det første skridt. Fak-

tisk kender jeg ikke rigtig nogen.« 

Hvad synes du om Danmark?

»Kulturelt minder Danmark og Finland meget

om hinanden, så der har ikke været så mange

overraskelser for mig. Det jeg vil savne mest

er København. Her er så mange kulturelle til-

bud at man aldrig keder sig.«

Hvad er mindre godt på

KU?

»Studentermiljøet. Alle har

et liv uden for universitetet

og går hjem efter undervisningen. Det er ikke

fordi jeg har fornemmelsen af at være uden

for et fællesskab; problemet er mere at der

ikke rigtigt er noget. Det er meget svært at

komme ind på livet af de danske studeren-

de.« 

Hvad synes du om Danmark?

»Det mest iøjnefaldende ved Danmark er at

systemet virker. Nok primært fordi folk tror

på systemet. I betaler meget i skat, men får til

gengæld også rigtig meget igen. Fx SU’en,

den er selvfølgelig misundelsesværdig...«
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Af Nikolaj Lange

Efteråret 2001 kørte Jakob
Hansen ret meget med tog.
Frem og tilbage over Øre-

sundsbroen. Han havde valgt at
følge et halvt år om globalise-
ring på Lunds Universitet som
en del af overbygningen i Stats-
kundskab på Københavns Uni-
versitet. 

»For det første havde jeg bare
lyst til at tage ud og prøve no-
get nyt. Men omvendt havde
jeg ikke lyst til at flytte. Så det
var en mulighed for at være
nøgen og stadig have tøj på,«
fortæller han.  

»For det andet var broen re-
lativt ny, og der blev snakket

meget om Øresundsintegratio-
nen. Så jeg havde lyst til at ud-
forske det og se hvad det var for
noget.«

Selv om han gerne ville gå
foran i integrationen, nærede
han også fra starten en vis skep-
sis.

»Jeg syntes allerede dengang
at det var naivt at bygge en bro
og bare tro at så kom integrati-
onen. Det kræver også at folk
vil det og træffer beslutninger
ud fra det,« mener han.

Problemet er bare at syste-
merne ikke gør det let.

»Københavns Universitet kan
være fascinerende ufleksibelt.
Det gælder ikke bare for Øre-
sundsintegrationen, men også

på tværs af fakulteter og insti-
tutter. Der er en enorm skepsis
overfor at godkende noget som
helst andet end ens egen under-
visning.«

Progressive i Malmö
Jakob Hansen mærkede hurtigt
at selv om der var kommet en
bro, var der stadig masser af af-
spærringer. På trods af at han
var begyndt et halvt år i forve-
jen, fik han kun med nød og
næppe godkendt kurset i tide.
Først da han havde skrevet di-
rekte til underviseren i Lund og
bedt om en erklæring der ga-
ranterede for niveauet, ville
studienævnet godkende kurset.

»Mens jeg var af sted, blev

Af Nikolaj Lange

ISverige kan man få ‘lösgodis’
for kun fire kroner per 100
gram. Man kan også få æble-

cider med syv procent alkohol
og Kalles Kaviar på tube; både
med dild og ekstra mild. Der er
i det hele taget mange små for-
skelle der gør det værd at tage
toget over Øresundsbroen. 

Det gælder også på uddan-
nelsesområdet. Uanset om det
er for et enkelt fag, et halvt år
eller hele uddannelsen. På den
måde kan du tage en interna-
tional uddannelse i to forskelli-
ge lande og alligevel blive på
samme universitet.

Øresundsuniversitetet er lidt
ligesom internettet. Det ligger
over det hele og alligevel ikke
rigtig nogen steder. Det er et
samarbejde mellem 14 uddan-
nelsesinstitutioner i Øresunds-
regionen, og altså heriblandt
Københavns Universitet. I
Nørregade har det sit eget se-
kretariat hvor Sanne Hindsbo
sidder og er parat til at modta-
ge alverdens spørgsmål om ud-
dannelse i Sverige. Og hvis ikke
hun kender svarene, så ved hun
i hvert fald hvem der gør. 

Fleksible svenskere
De svenske universitetsuddan-
nelser er mere fleksible end de
danske, mener Sanne Hindsbo.
De har mange flere forskellige

typer af kurser som gør det mu-
ligt at sammensætte en uddan-
nelse efter ens eget hoved.  

Udvalget af engelsksprogede
kurser er større i Sverige, og
Lunds Universitet rummer også
en kunsthøjskole hvis man vil
supplere teorien med selv at
skabe lidt. 

Selvfølgelig vokser udvalget
af kurser også drastisk når man
leder flere steder. For eksempel
hjalp Sanne Hindsbo for nyligt
en pige der ville læse interna-
tional miljøret. Det kunne hun
ikke finde i København, men
heldigvis havde Lunds Universi-
tet lige det kursus hun søgte.

Fleksibiliteten viser sig også i
flere deltidsstudier og flere til-
bud om netbaseret undervis-
ning, så man kan rykke under-
visningen helt hjem i sove-
værelset. Desuden giver som-
meruniversitetet mulighed for
at hygge sig med at få ti ECTS-
point hen over sommeren og
slappe tilsvarende mere af om
efteråret.

Endnu en særlig ting ved de
svenske universiteter er de frits-
tående kurser. Det er afsluttede
forløb på et halvt år som man
enten kan bygge oven på hinan-
den, bruge som en del af en an-
den uddannelse eller tage som
supplement. 

Et fritstående kursus kan og-
så være en idé hvis man for ek-
sempel overvejer at læse psyko-

logi men endnu ikke er helt sik-
ker. Vil man så fortsætte, men
rækker gennemsnittet ikke til
Københavns Universitet, kan
der være en grund til at under-
søge adgangskravene i Sverige
for at se om man der kan kom-
me ind på drømmestudiet uden
at flytte til Århus.  

Danskerne bagud
Mange har allerede fået øjnene
op for mulighederne i at krydse
sundet. Den letteste måde at
følge udviklingen er at se på
salget af månedskort til stude-
rende. Umiddelbart efter bro-
ens indvielse i år 2000 blev der

ØRESUND ▼  

Nøgen med tøj på For Jakob Hansen var Lunds Universitet en mulighed
for at tage ud og alligevel blive hjemme

LØRDAGSSLIK – Sverige er fuld af ting at være misundelig over. Her ser du hvor meget mere slik de får for 40 kroner.

Vil du vide
mere?

Hvis du har spørgsmål

om at studere i Sverige,

kan du ringe til Sanne

Hindsbo på Øresundsu-

niversitetets sekretariat

på Københavns Universi-

tet. Hendes nummer er

3532 3720.

Plugga i Sverige
Der er mange gode grunde til at
læse i Sverige. Danske studerende
har bare ikke opdaget det endnu

der så lavet en aftale mellem
Statskundskab i Lund og i
København om at man for-
håndsgodkender hinandens
kurser, så generelt er det blevet
lettere.«

Han vil klart anbefale andre
at se på mulighederne i Sveri-
ge. Det handler om at tage ud-
gangspunkt i hvor man er, hvad
man kan få lov til, og hvad der
så findes af tilbud.

»Det svenske system er meget
fleksibelt, så der er masser af
muligheder.«

Selv overvejede han også et
kursus i freds- og konfliktvi-
denskab på Malmö Högskola,
et universitet som han mener at
alt for få kender til.

»Det er et ekstremt spænden-
de og meget progressivt univer-
sitet. De har nogle helt anderle-
des fakultetsgrænser som for
eksempel ‘Sundhed og Sam-
fund’ eller ‘International Migra-
tion og Etniske Relationer’.«

Jakob Hansen føler at hans
verden er blevet lidt større si-
den han overvandt barriererne
og prøvede at læse i Sverige.

»Bare det at pendle gør at du
får en hjemmevant følelse. Man
lærer hvordan det hele fungerer
derovre og bliver ikke så bange
for at bevæge sig væk hjemme-
fra.« ■

solgt under 300 kort om måne-
den. Allerede to år senere var
tallet mere end tredoblet.      

Pendlerkortene afslører des-
værre også at svenskerne er
langt bedre til at benytte mulig-
hederne end danskerne. Hele
80 procent af månedskortene
bliver nemlig solgt til svenske
studerende der pendler til
København. 

Det skyldes nok hovedstads-
effekten, mener Sanne Hinds-
bo, men hun synes samtidig det
er synd at de danske studeren-
de ikke er bedre til at benytte
sig af Sveriges mange gode til-
bud. 

Der er faktisk ikke meget
længere end til RUC. Forskellen
er bare at har man været til fest,
så kører togene hjem hele nat-
ten. Også selv om man er kom-
met til at feste på en tirsdag.

De føromtalte månedskort
kan for studerende erhverves
for 683 kroner til Malmö eller
929 kroner til Lund. Men så er
bybuskørslen dækket samtidig.
Synes du stadig det er dyrt, kan
du jo overveje at tjene det ind
på en parallelimport af Kalles
Kaviar, Pripps Blå eller andre
gode svenske specialiteter. ■

nila@adm.ku.dk
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Seminar om Øresund
Fredag den 26. marts holder StudentSamarbetet Øresund seminar med fokus på stu-

dier, arbejde, bolig og transport. Det foregår i KUA’s store auditorium fra kl. 12.30 til

17.00. Bagefter er der reception og bar med ‘Korv, mos och bostongurka’. Det er gra-

tis at deltage, men kræver forudgående tilmelding senest tirsdag den 23. 

For tilmelding og yderligere information se www.stud-oresund.nu under ‘seminarer’.
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Af Lise K. Lauridsen

Vi kan fordommene på
fingrene. Tyskerne er do-
minerende, har et for-

færdelig indviklet sprog og el-
sker pølser og sauerkraut. Men
hvad ved vi egentlig om vores
store nabo mod syd? Ifølge en
gruppe historikere med specia-
le i Tyskland ikke meget. 

Det bliver der nu rådet bod
på med årets største bevilling
fra Statens Humanistiske Forsk-
ningsråd. Knap fem millioner
kroner har de fire ansøgere bag
Tysklandsprojektet fået til at
uddanne nye forskere, holde
konferencer, opbygge tværfag-
ligt netværk mellem Tysklands-
forskere og tilbyde gymnasier,
seminarier og højskoler at hol-
de debatmøder og foredrag om
Tyskland.

I styregruppen for Tysklands-
projektet sidder lektor Karl
Christian Lammers fra Historie
på Københavns Universitet.
Han finder det paradoksalt at
interessen for tysk i gymnasiet,
på universitetet og i samfundet
generelt er styrtdykket de sid-
ste par årtier.

»Rent objektivt har Tyskland
enorm betydning for Danmark.
Det gælder både politisk, kultu-
relt og økonomisk. En fjerdedel
af den danske udenrigshandel
går til Tyskland, og vores øko-
nomi er meget afhængig af
hvad der sker i Tyskland. Det
danske handelsoverskud kan vi
fx takke den tyske genforening

for ellers har vi altid haft un-
derskud i forhold til Tyskland.
Men siden 1991 er det vendt.
Tysk økonomis betydning bur-
de initiere til en bredere sam-
fundsmæssig interesse fordi
Tysklands plads i dansk økono-
mi formentlig kunne blive end-
nu større,« siger Karl Christian
Lammers.

Også politisk har Tyskland
været Danmarks vigtigste part-
ner i Europa fordi Danmark og
Tyskland langt hen ad vejen har
været meget enige. Men den
politiske alliance ser ud til at
være blevet svækket til fordel
for en mere anglo-amerikansk
linje.

»Samarbejdet med Tyskland
er gået meget godt indtil den
nuværende regering trådte til.
Den har det svært med tyskerne
på grund af Tysklands skepsis
overfor Bush-administrationen
og dens krigspolitik. Traditio-
nelt har tyske kanslere holdt fe-
rie i Danmark og holdt uoffici-
elle møder med de danske
statsministre,  men den form
for venskabelig omgang har der
ikke været noget af under
Fogh,« siger Karl Christian
Lammers der i øjeblikket er ved
at færdiggøre en bog om det
dansk-tyske forhold efter 1945.

Nazisyndromet
Siden Anden Verdenskrig har
interessen for Tysklands histo-
rie, sprog og kultur været fal-
dende. I 1945-49 hersker der
naturligt nok antityske følelser

blandt de fleste danskere der i
stedet vender sig mod sejrher-
rerne: England og USA. Forhol-
det til tyskerne bliver bedre ef-
terhånden som vi begynder at
samarbejde mere i NATO og se-
nere i EU. Men uofficielt er der
megen modvilje fordi dansker-
ne føler sig utrygge ved tysker-
ne.

I dag er utryghed erstattet
med uvidenhed om Tyskland.
Det amerikanske præsidentvalg
følger vi på nært hold, mens
Schröders magtkamp med sine
delstater er et så godt som ube-
skrevet blad i de danske aviser.
Medierne er ikke interesserede
i Tyskland med mindre det
handler om fodbold, kansler-
valg eller ulykker på motorveje-
ne. Karl Christian Lammers me-
ner at mediernes ringe viden
om og interesse for Tyskland re-
producerer uvidenhed. Et aktu-
elt eksempel er annulleringen
af dommen over en person der
angiveligt har forbindelse til al-
Qaeda.

»Medierne har misforstået
historien. Det er hverken en
forfatnings- eller en appeldom-
stol, men Højesteret der annul-
lerer dommen. Informationsni-
veauet er utilfredsstillende i be-
tragtning af den betydning
Tyskland har for Danmark,« si-
ger Karl Christian Lammers.

En af Tysklandsprojektets
vigtigste forpligtigelser er at ge-
nerere større viden om Tysk-
land på de danske universiteter
og kanalisere den videre til po-

litikere, medier og  erhvervsliv.
»Hvis ikke vi får større ind-

sigt i de historiske, politiske og
kulturelle strømninger i Tysk-
land, risikerer vi at kappe en
vigtig forudsætning for at forstå
dette store naboland og der-
med også os selv. Tysklands hi-
storie har altid berørt Danmark
meget, men i dag er tysk kultur
helt klart blevet fortrængt af
engelsk og især amerikansk
kultur,« siger Karl Christian
Lammers.

Anvend humaniora
Lammers er overbevist om at
humanistisk forskning kan give
ligeså meget ‘afkast’ som natur-
og sundhedsvidenskab. 

»I den brede offentlighed står
humanistisk forskning ikke som
noget der bringer samfundet
fremad. Hvis du forsker i kræft,
så kan det være du løser kræf-
tens gåde og skåner en masse
mennesker fra sygdommen,
men hvad kommer der ud af
Tysklandsprojektet? Det kan
være der kommer en større in-
teresse for vores store naboland
ud af forskningen og formidlin-
gen. Eller måske kan vi nedbry-
de nogle fordomme eller udbre-
de viden der kan bane vejen for
at Danmark måske kan få et
endnu større marked i Tysk-
land,« forklarer Karl Christian
Lammers der i 80’erne holdt et
kursus for danske erhvervsfolk
for at udbrede kendskabet til
hele Tyskland. ■

likl@adm.ku.dk

FORSKNING ▼  

Nicht nur
akkusativ

Tysklandsforskere får
rekordstort beløb til at

øge forskningen i og
interessen for vores
store nabo mod syd

Tyskland i Europa 
efter 1945

Tyskland er Danmarks vigtigste internationa-

le marked, men i hvilken retning bevæger

det nye Tyskland sig? Viden om Tysklands hi-

storie, kultur og politiske og samfundsmæssi-

ge system er ikke særlig godt funderet i Dan-

mark. Derfor har Tysklandsprojektet fået 4,8

millioner kroner af Statens Humanistiske

Forskningsråd. Forskningsprojektet løber

over tre år fra 1. april i år og er et samarbej-

de mellem Københavns (KU), Syddansk (SDU)

og Aarhus Universitet (AU). I april slås to sti-

pendier op inden for Tysklandsprojektets tre

temaer: ‘Tyskland og Nordeuropa’, ‘Indre ty-

ske forhold’ og ‘Tyskland og udviklingen i Eu-

ropa’. En ph.d.-studerende er allerede i gang

under temaet ‘Tysklands udenrigs- og sikker-

hedspolitik efter murens fald’. De fire med-

lemmer af styregruppen er alle historikere.

Foruden lektor Karl Christian Lammers, KU,

består den af professor Flemming Just, direk-

tør ved Institut for Grænseregionsforskning

Jørgen Kühl, SDU samt lektor Johnny Laur-

sen, AU.

Læs mere på www.tysklandsprojektet.dk.

Tysk i glemmebogen
»I folkeskolen, gymnasiet og på universiteterne er interessen for tysk sprog og tyske forhold

meget lille. Populært sagt er generationen der voksede op med Sesamstrasse og ARD Sport i

fjernsynet, blevet erstattet med MTV-generationen.«

Professor i historie Flemming Just, Syddansk Universitet til Fyens Stiftstidende, 4. januar 2004.

SAUERKRAUT – Øl og pølser hører sig til, men hvad er de

ellers for nogen, de tyskere? Det skal et nyt forskningsprojekt

om Tysklands udvikling efter 1945 se nærmere på.
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STUDENTERREVY ▼  

Stegt flæsk styrer ikke
»Revy appellerer ikke til unge, så længe det er gamle mænd og damer, der laver komik om ting, der

ikke interesserer de unge. De får ikke en skid ud af det. De vil hellere til Roskilde Festival eller se

stand-up. Derfor er det også kun hr. og fru Danmark, der betaler for revy. Eller chefen på 55 år, der

køber billetter til firmaet. for nu skal de have noget underholdning med stegt flæsk og persillesovs.«

Uffe Holm, komiker og tv-vært, B.T., den 15. juli 2003

Politrevyens 
børnefødselsdag
Af Nikolaj Lange

Den første weekenden i november tog alle delta-
gerne så på en hyttetur for at blive rystet sam-
men og måske komme på ideer til nye sketches. 

I februar blev rollerne delt ud. Både til dem
der gerne ville frem i rampelyset, men også til
dem der hellere ville sørge for at rampelyset nu
også blev tændt og slukket på de rigtige tids-
punkter. 

Den store revyuge var i starten af marts. Der
blev øvet på livet løs op til generalprøven og den
store premiere torsdag den 11. marts. Det blev et
brag af en jubilæumsforestilling hvor afslutnings-
nummeret måtte spilles flere gange før publikum
holdt op med at klappe.

BØRNE-TV –
Bamse med

guldkæde, 

bajer- og hash-

plante, det er

det de unge vil

ha’.

POLITIK – Statsministeren springer ud og

udtrykker sig gennem Elvisnumre.

DYRE-TV – ‘Fugl og

fugl imellem’, den

kendte TV-dyst med

Poul Thomsen.

POLITIK 2 – Pizzabagere synger i en

bøn om at EU snart starter forhandlinger

om en optagelsesdato for deres hjemland.

AFMAGT – Tændstikmænd duer 

ikke til en pind når de bliver levende.

STRESS – Firetimersprøve 

med hjælpemidler.
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Af Heine Andersen

Det er nu snart et halvt år siden at Magt og
demokrati i Danmark, ‘Slutrapporten’ fra
‘danmarkshistoriens største samfundsvi-

denskabelige projekt’, magt- og demokratiudred-
ningen udkom. Projektet har været enestående.
Ikke kun på grund af omfanget, men også i kraft
af de sjældent gunstige muligheder for at demon-
strere samfundsforskningens potentialer der føl-
ger af at have opbakning og bevågenhed fra Fol-
keting, regering og de øverste forskningspolitiske
organer og desuden fri råderet over en særbevil-
ling på 50 millioner kroner. 

Forfatterne til slutrapporten er magtudrednin-
gens ledelsesgruppe, statskundskabsprofessorer-
ne Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter
Munk Christiansen og Torben Beck Jørgensen
samt historikeren Signild Vallgårda. 

Udredningen blev sat i gang af Folketinget i
1997, fik en bevilling på 50 millioner kroner og
har siden udsendt 60-70 rapporter og bøger med
i alt cirka 150 forfattere, foruden et antal tids-
skriftsartikler mv. med relation til udredningen
(endnu en snes stykker skulle være på vej).

Det ville have været opløftende hvis man hav-

de kunnet iagttage at den store indsats og publi-
ceringsaktivitet havde affødt en livlig debat i of-
fentligheden om mulige forbedringer på det ene
eller andet område. Man kunne også have håbet
at projektet med sin glans havde givet afkast til
forskningen i form øget prestige og anseelse.

Desværre er det hidtil ikke gået sådan, og det
må være tid til refleksion, eftertanke og debat.
Faktisk har der ikke været særlig stor opmærk-
somhed om projektet, men den der trods alt har
været, har været foruroligende. 

Kritik og tavshed 
I stedet for en opildnet og kritisk offentlig debat
blandt politikere, samfundsdebattører, forskere
med flere om nye overraskende indsigter, om be-
hov for reformer til udvidelse af demokrati og
nødvendige trimninger af magten, har man
næsten kun set kritiske synspunkter der har
været rettet mod magtudredningen selv; kritik-
ken har især været rettet mod dens rosenrøde
konklusioner, men også en række mere konkrete
områder, herunder hvad den har forsømt at un-
dersøge. 

Kritikkens kulmination indtil nu er bogen
Magt.dk. Kritik af magtudredningen, redigeret af

Jørgen Øllgaard og Mogens Ove Madsen der på
267 sider i 15 bidrag fra nuværende og tidligere
folketingsmedlemmer, forskere, journalister og
samfundsdebattører formulerer en både karsk og
barsk kritik af magtudredningens hovedresulta-
ter.

Det var Folketinget der bestilte udredningen,
men desuagtet er det meget få politikere der har
kommenteret dens resultater, og af disse har flest
været kritiske. 

Ydermere er det meget påfaldende at ret få
forskere ud over magtudredningens ledelse har
ytret sig i debatten til trods for at som sagt 150
forskere har bidraget, og til trods for at et så stort
projekt om så vitale spørgsmål jo egentlig er et
anliggende for os alle som forskere, eksperter, in-
tellektuelle og borgere. 

Faktisk er det mit indtryk – baseret på samtaler
med kolleger – at de fleste forskere ikke har læst
skrifter fra udredningen eller – hvad næsten er
værre – har læst og har synspunkter, men af den
ene eller anden grund ikke ønsker at ytre sig.

Hvad er grunden til disse reaktioner eller man-
gel på samme? Og kan debatten bringes ordent-
lig i gang og vendes i konstruktiv retning?

Ingen har mig bekendt hævdet at det er selve

Maveplasker i 
en osteklokke

Den danske magt- og
demokratiudredning
har indtil nu ikke kastet
politikere, forskere og
borgere ud i en frugt-
bar debat. Det er snare-
re tavshed og kritik der
præger billedet. Men
hvorfor er magtudred-
ningen blevet mødt
med kritik?

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.



forskningskvaliteten, målt med gængse politolo-
giske standarder der er noget galt med, og det er
jo også særdeles kompetente forskere der har
stået i spidsen. 

Normativ grundtone
Den væsentligste årsag til de kritiske reaktioner
er uden tvivl overraskelse og skepsis over for den
normative og ideologiske grundtone og tendens i
Slutrapporten og dens centrale kilder, herunder
selektiviteten. 

Et særkende i forhold til typisk normalviden-
skabelig samfundsforskning er de mange åben-
lyst vurderende udsagn, illustreret ved presse-
meddelelsen på dagen for overdragelse til Folke-
tinget:

Magten – den har jeg
Forskningsprojektet Magtudredningen tager
luften ud af myter om folkestyrets krise og be-
folkningens afmagt. Det danske folkestyre er
overraskende sundt, lyder det i slutrapporten,
som i dag bliver overdraget til Folketinget.
En engageret og handlekraftig befolkning med
tillid til myndighederne og tro på, at den kan
gøre en forskel. Et politisk system, der har til-
passet sig nye vilkår og er kommet i øjenhøjde
med borgerne. Et Folketing, der står styrket
over for regering og administration. Partier,
der har fundet en ny balance med færre med-
lemmer...
Magten er i sikre hænder...
(Pressemeddelse om magtudredningen)

Denne tone og normative tendens genfindes
overalt i Slutrapporten og dens kilder og afspej-
ler at udredningen, i stedet for at lade sig lede af
et problemopsøgende og kritisk perspektiv, har
været optaget af at punktere ‘myter’ – og påfal-
dende nok især myter der rummer kritik af mag-
ten og de rådende forhold. 

Det har tilsyneladende fra starten været et sig-
te for ledelsen i magtudredningen. Grundtonen
kan kun fremkalde det indtryk at man har indta-
get magtens og de velbjærgedes perspektiv i ste-
det for kritisk at søge at afdække problemer. Ord
som vold og voldsmidler, tvang, undertrykkelse,
udbytning, kamp, løgn, svindel, manipulation,
fremmedgørelse, umyndiggørelse, afmagt og
uretfærdighed som gennem historien har været
uundværlige til beskrivelse af magtens ædle
kunst synes i dag overflødige. Selv ordet konflikt
optræder sjældent (det findes dog i sammensæt-
ningen ‘konfliktløsning’).

Forfatterne til magtudredningen skal ikke be-
brejdes at de fremsætter vurderende udsagn - det
ligger jo i deres kommissorium. Men Lars Gold-
schmidt har inderligt ret når han i den nævnte
bog (Magt.dk, s. 79) siger at ‘den første læsning
af en sådan konklusion nærer den nationalt sel-
vglade svinehund’. Men skulle udrederne da ha-
ve undladt at rapportere de gode nyheder af hen-
syn til sådanne ubehagelige konsekvenser? Jeg
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vil vende tilbage til dette spørgsmål til sidst, men
først nævne et par eksempler til illustration af
påstanden om den ideologiske tendens i Slutrap-
porten og flere af dens kilder.

Magtens legitimitet
Udredningen er – med rette – blevet kritiseret for
at forsømme økonomisk magt og erhvervslivets
magt. Helt fraværende er det dog ikke. Peter
Munk Christiansen blev interviewet til Berlingske
Tidende 2/10-03 i forbindelse med udsendelse af
et af de skrifter der berører emnet: De som meget
har ... om store danske virksomheder som politiske
aktører. Han sagde: ‘Der er ingen grund til at tro,
at de 500 største virksomheder har en særstil-
ling. Men de allerstørste virksomheder er meget
politisk aktive – de kan det hele. Det er ikke i sig
selv et demokratisk problem, men man skal selv-
følgelig være opmærksom på, om nogen får mere
indflydelse, end hvad rimeligt er’. Og han tilføje-
de så ‘at det kun er naturligt, at de store virksom-
heder har en vis indflydelse’. 

Særstilling er der alligevel nok, for i selve rap-
porten siger forfatterne med deres karakteristi-
ske, forsigtige og høfligt afdæmpede tone at der
‘ingen tvivl’ er ‘om, at de største blandt de store
virksomheder har gode chancer for at gøre deres
politiske indflydelse gældende’ (side 96 i nævnte
skrift).

Der er i hvert fald et tydeligt normativt ind-
hold der vedrører magtens eller indflydelsens le-
gitimitet, og som sagt er vurderinger også på sin
plads i en sådan udredning. Problemet er at de
normative principper
ikke ekspliciteres, så
man kan tage stilling til
dem. Ingen steder er
der redegjort for hvad
der skal til for at virk-
somheders politiske ak-
tivitet bliver et ‘demo-
kratisk problem’, hvad
man skal forstå ved henholdsvis en ‘rimelig’ og
en ‘vis indflydelse’ og hvor grænserne går for den
‘naturlige’ indflydelse. 

Udtrykket ‘at det kun er naturligt ...’ har jo en
tydelig ideologisk legitimerende tendens, så man
burde forklare hvorfor det er ‘naturligt’, og hvor
stor ekstra indflydelse kapitalbesiddelse, omsæt-
ning og størrelse berettiger til, og hvad en sådan
indflydelse legitimt kan bruges til.

Slutrapporten opstiller ganske vist et nødtørf-
tigt demokratiideal i fire punkter, herunder om
‘lige politiske rettigheder’ og ‘omfattende og lige
deltagelse’. Skal det være grundlaget, kan man
ikke komme til andet resultat end at det med det
lige taler imod at virksomheders ejere og ledere
skulle have nogen som helst ekstra indflydelse
qua disse roller, i forhold til alle andre når de i
forvejen har rettigheder som vælgere og borgere.
Så enkelt er det jo ikke, men de kriterier er hvad
udredningen stiller til rådighed. 

Problemet er åbenlyst politisk og ideologisk la-
det, og eksemplet tyder på at man overhovedet
ikke har tænkt igennem hvad der skal til for at
vurdere magtens legitimitet på forskellige områ-
der af samfundslivet. Alligevel fremsætter man
vurderinger. 

Faktisk er forfatterne inde på nogle besynderli-
ge overvejelser der sammenligner store og små
virksomheder og antyder et ideal om at politisk
indflydelse er proportionalt med økonomisk vo-
lumen; jeg kan ikke se at det er foreneligt med
udredningens fremhævelse af principperne om
lige rettigheder og lige deltagelse – men det skal
nok heller ikke tages helt alvorligt.

Ulighed bortforklares
Der er mange andre eksempler, og jeg vil blot
nævne et der særligt illustrerer at der også er ide-
ologisk slagside i selve beskrivelsen af faktiske
forhold. Det handler om indkomstfordelingen og
dens udvikling. 

Sammenlignet med andre lande er uligheden i
Danmark ikke særlig stor, men det er samtidig re-
gistreret siden begyndelsen af 1990’erne i de årli-
ge opgørelser fra Danmarks Statistik og i flere
andre analyser at uligheden nu er stigende. 

Disse observationer har givet bekymring helt
frem til overskrifterne i Berlingske Tidende, og
derfor spærrer man unægtelig øjnene op når man
i på side 370 i Slutrapporten læser: ‘i modsæt-
ning til næsten alle andre vestlige lande ser ulig-
heden ikke ud til at være øget i de seneste årtier’.
Begrundelsen for denne tolkning, kontra de tørre
tal, er, siger forfatterne at den stigende ulighed
fortrinsvis skyldes ejendomsvurderingerne som
så slås hen som ‘beregningsteknik’ og blot
‘mursten’ samt aktiekursgevinster der bagatelli-
seres som ‘engangsfænomener’. Realiteterne der
her tales om er noget i retning af en fordobling af
ejendomspriserne på ti år, og hvad angår aktie-
kurser, kender jeg ingen økonomer der siger at
de kun stiger en gang i historien, og steget er de
jo i hvert fald (en del af de mest tossenaive IT-ju-
beloptimister skal da nok have sat deres gevin-
ster overstyr). 

Jeg tror at de fleste i branchen ville hæve øjen-
brynene hvis en 1.-semestersopgave på den må-
de søvngængeragtigt reproducerede de klichéer

som de velbjærgede ru-
tinemæssig bruger hver
gang deres privilegier
bliver trukket frem, og
den viser den ideolo-
gisk tendens i tolkning
af selv ret kontante fak-
ta hvor man – pænt sagt
– er parat til at præstere

temmelig stor intellektuel smidighed for at få
punkteret myterne.

Der findes talrige andre eksempler på samme
tendens i udredningen, både i anvendelse af arbi-
trære normative standarder og i måden hvorpå
faktiske forhold beskrives. Det er godt som det er,
der er ikke grund til at ændre i hverken den ene
eller anden retning. Dertil kommer selektiviteten
som understøtter samme tendens, i udeladte om-
råder der måske i særlig grad kunne vise sig at in-
deholde problemer vedrørende magtulighed og
demokrati: økonomisk magtkoncentration, de-
mokrati og magtforhold i arbejdsliv og på ar-
bejdsmarked og retspolitik er iøjnefaldende ek-
sempler på områder der ikke er undersøgt i ud-
redningen.

Debatten må vendes konstruktivt 
Der er for mig ingen tvivl om at dette er hoved-
grunden til de kritiske reaktioner. Andre reaktio-
ner har mere bestået i ligegyldighed og kølighed.
Og her indgår også andre og mere alvorlige grun-
de som har både politiske og videnskabsteoreti-
ske aspekter. De har at gøre med de særlige for-
ventninger man har til en magtudredning i kraft
af den status den har og de vitale samfunds-
spørgsmål den behandler. 

Der er tale om en udredning der er rekvireret
af landets højeste politiske myndigheder, som be-
der om at så mange forhold som muligt, inklusi-
ve dem selv, bliver gået efter i sømmene for at få
afdækket demokratiets og magtens tilstand. 

Men en sådan udredning der er bestilt og be-
talt af magthaverne, og hvis øverste ledelse er

politisk udnævnt, må ikke kunne mistænkes for
at ville behage magthaverne; tværtimod har den
en særlig forpligtelse til at lede efter det som
magten selv er blind for eller nødigst vil have
frem, og at bidrage til at skærpe både befolknin-
gens, pressens og politikernes kritiske og diagno-
sticerende sanseudstyr.

Hans Engell var som konservativt folketings-
medlem med til at sætte magtudredningen i
gang, og i hans meget kritiske kapitel i den oven-
for nævnte bog læser man et yderst markant ud-
sagn der må give stof til dyb eftertanke - ikke kun
hos magtudrederne, men os alle i hvert fald in-
den for samfundsforskningen: ‘aldrig har afstan-
den mellem forskere og politikere været større’
(side 238 i bogen). Aldrig har afstanden været
større? Det kan i givet fald jo altså ikke skyldes at
politikerne har følt sig dårligt omtalt, beskyldt
for vanrøgt af deres embeder, magtmisbrug, sløs-
eri, for at være i lommen på storkapitalen, udvise
korrupt adfærd eller det der var værre. De er
tværtimod som alle andre veletablerede grupper
og institutioner i landet blevet strøget med håret,
klappet på kinden og bestyrket til overmål i deres
selvagtelse. 

Men baggrunden for Engells udsagn er nok og-
så den at det kan hverken politikere eller den de-
mokratiske offentlighed (som han nu repræsen-
terer) bruge til ret meget, og jeg tror heller ikke
det er hvad rekvirenten har ønsket. En status
quo-legtitimerende udredning giver ingen energi
til den demokratiske politiske proces.

Engells siger også at samfundsforskningen be-
finder sig i en osteklokke. Det tror jeg dog ikke
han har helt ret i hvis det skal betyde: afskærmet
fra det praktiske liv uden for forskningen. Proble-
met er nok snarere at samfundsforskningen er
blevet for sektoriseret, specialiseret og domesti-
ceret i forhold til snævre aftagergrupper – for po-
litologiens vedkommende navnlig i forvaltning
og det politiske system mens det bredere sam-
fundsengagement og kontaktnet er svundet ind. 

I det mønster indgår også at projektet af grun-
de og med mekanismer som det vil føre for vidt
at omtale her, er blevet snævret ind til netop at
være et specielt fagpolitologisk projekt. Uden for
disse i virkeligheden ret snævre kredse er det få
der har følt sig hverken kaldet eller måske særligt
velkommen til at deltage i projektet – eller efter
at resultaterne er kommet – at sætte sig ind i re-
sultaterne og deltage i debatten. Projektet ville
uden tvivl kunne have fået større perspektiv og
virket mindre ‘osteklokke-agtigt hvis bredden
havde været større.

Disse nedslående forhold skygger desværre i
øjeblikket for at der findes en række solide og
værdifulde analyser i magtudredningen på afg-
rænsede områder. De vil sikkert også vil blive
brugt – i hvert fald i undervisning og videre
forskning. 

Men som processen har været indtil nu, er det
nødvendigt med en åben debat om de overordne-
de resultater og den generelle karakteristik hvor
man må håbe at flere vil deltage – ikke mindst
blandt de mange der selv har været med i magt-
udredningen. Der er givetvis stof til en masse
indsigt og kritisk debat i de mange udredninger
som fortjener at blive eksponeret og vurderet. ■

Heine Andersen er lektor ved Sociologisk Institut.

En mere udførlig kritik af magtudredningen findes
i Heine Andersen: ‘Magtudredningen – maveplasker
i en osteklokke’. Dansk Sociologi, nr. 1, 2004 og
Heine Andersen: ‘Den danske magt- og demokrati-
udredning’. Politologiske studier, nr. 2, 2004.

MYTEAFVIKLING – Magtudredningen har ikke

været problemopsøgende og anlagt et kritisk per-

spektiv, men har mere været optaget af at punktere

myter – og påfaldende nok især myter der rummer

kritik af magten og de rådende forhold.

»En status quo-legtitimerende ud-
redning giver ingen energi til den
demokratiske politiske proces.«

Magtudredningens svenske succes
»Man kan dog ikke sige at den (svenske magtudredning, red.) førte til konkrete lo-

vændringer eller beslutninger i Riksdagen. Indflydelsen lå mere på det indirekte og

langsigtede plan. Vi bidrog til at modernisere det svenske samfunds selvforståelse.«

Formanden for den svenske magtudredning, professor Olof Petersson i Berlingske

Tidende, den 31. oktober 2003.
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Af Lise K. Lauridsen

Iet stort hul i væggen sad der
engang et airconditionanlæg.
Tavler og stole fylder ikke me-

get i de gabende tomme lokaler
kun dekoreret med sod og
skudhuller. Manglen på bøger
og fraværet af computere sætter
sit præg på Bagdad Universitet
efter års krig og hærgen. Allige-
vel fortsætter de studerende
ufortrødent med at få undervis-
ning fra de overlevende lærere
der har holdt stand i Irak.

Professor Elisabeth Stone fra
Stonybrook University, USA vi-
ser billeder fra universitetet i
Bagdad. Hun har rejst i Irak
som arkæolog siden 80’erne og
fik i oktober sidste år 10,9 milli-
oner dollars af USAID, som sva-
rer til DANIDA, til at genopbyg-
ge studierne i henholdsvis mil-
jøsundhed og arkæologi i Irak
de næste tre år.

»Jeg tror jeg blev valgt fordi
jeg som en af de få udenland-
ske akademikere har fået ad-
gang til Irak en del gange de
sidste 20 år. Arkæologer blev af
det irakiske styre anset for at
være apolitiske og nyttige for
Irak. Det var et must at perso-
nen der blev valgt, kendte lan-
det godt, for det skal gå stærkt
hvis vi skal have Irak vendt om i
en fart. Landet kan blive velha-
vende og fredfyldt, som vi alle
håber, eller det kan blive et nyt
Somalia. Jo hurtigere irakerne
kan se nogle fordele ved den
proces de har været igennem, jo
nemmere vil det være at bevare
opbakningen til genopbygnin-
gen,« siger Elisabeth Stone der
netop har besøgt Mellemøststu-
dier på Københavns Universitet
som gæsteforelæser.

Ground zero
Siden boykotten af Irak starte-
de i 1991, har de irakiske for-
skere ikke fået nye tidsskrifter
eller anden ny viden om forsk-
ning. Indtil da havde universi-
teterne fungeret på trods af
Saddams diktatoriske styre.
Den totale mangel på kommu-
nikation med omverdenen, den
tiltagende fattigdom og to krige
gør at mange siden har forladt
landet, og mange er døde, for-
tæller Elisabeth Stone.

»De irakiske forskere har

været fuldstændig afskåret fra
omverdenen, men de har fort-
sat med at undervise selv om
det har været på baggrund af
forældet viden. Forskerne har
været dygtige og dedikerede,
men de har utrolig meget at
indhente på grund af så mange
års isolation,« siger hun.

Under den Anden Golfkrig
sidste år blev universiteterne
rippet for alt af værdi. Bibliote-
ker og museer brændte ned.
Talrige arkæologiske fund blev
og bliver stadig plyndret, og de
irakiske universiteter har stadig
ikke nogen kommunikation
med omverdenen og mange
steder heller ikke elektricitet.
Det gør at det amerikanske 
team af professorer skal starte
næsten fra ground zero. 

»Det er en situation hvor et
relativt lille beløb kan gøre en
stor forskel,« siger Elisabeth
Stone.

Lige nu er de første compute-
re og containere med bøger på
vej til de irakiske universiteter,
så de kan komme i forbindelse
med resten af verden. Gennem
adgang til internettet håber
Stone på at forskerne vil kunne
opdatere deres viden hurtigt
via fx onlinetidsskrifter. Flere
internationale tidsskrifter har
allerede stillet sig gratis til
rådighed for de irakiske forske-
re og studerende.

»De praktiske ting kan vi give
dem ret hurtigt. I løbet af som-
meren skal vi så opdatere for-
skerne og de ældste studeren-
des viden gennem ti ugers
workshops. Meningen er at vi
skal bo sammen i de uger det
varer, og om aftenen skal vi vi-
se vores kolleger fra Irak hvor-
dan man fx bruger internettet,«
siger Elisabeth Stone.

Tabte generationer
Da Universitetsavisen møder
den amerikanske professor, er
hun på vej til Irak for at udvæl-
ge en gruppe udvekslingsstude-
rende der skal til USA og tage
master- og ph.d.-grader.

»Vi ved ikke hvad det er for
en uddannelse de studerende
har fået i de år, men den har
sandsynligvis været vældig pri-
mitiv. De studerende vi nu skal
til at efteruddanne i USA, skal
formodentlig igennem et inten-

sivt engelskkursus først, men
hvad de derudover mangler af
kompetencer, kan vi ikke vide
lige nu. For os er det bare vig-
tigt at sikre os at de er villige
til at vende tilbage til Irak og
være med til at genopbygge
universiteterne,« siger Elisa-
beth Stone der frygter at Irak
allerede har tabt to eller tre ge-
nerationer på gulvet uddan-
nelsesmæssigt. 

At Elisabeth Stone er ameri-
kaner komplicerer dog missio-
nen en del.

»Jeg bliver associeret med de
besættende tropper. Men på
grund af de mange penge vi
rent faktisk kan tilføre universi-
teterne, ville jeg gerne deltage.
Hvis Irak falder fra hinanden,
så tror jeg vi alle sammen får
problemer. 

UDLAND ▼  

FRA ASKEN – Plyndret og udbrændt institut på Basra Universitet, sommeren 2003.

Professorer uden grænser
Amerikanske professorer rykker i øjeblikket ind i Irak for at
være med til at genopbygge landets intelligentsia og sønder-
skudte universiteter. Universitetsavisen mødte Elisabeth Stone
som leder opbygningen af arkæologi, under hendes besøg på
Københavns Universitet

Kulturens vugge rippes

Plyndringerne af arkæologiske fund i Iraks undergrund fortsætter på trods af de

amerikanske troppers kontrol med landet. Dyrebar viden om civilisationens op-

ståen går derfor tabt hver dag. Det assyriske og mesopotamiske rige der eksistere-

de fra 4000 f.v.t. til 539 f.v.t. har nemlig efterladt enorme ruiner i store dele af

Nord- og Sydirak. Arven og historien fra de to riger kaster lange skygger ind i vor

tid. Ideen om cirklens 360 grader stammer fra dengang. Det samme gør timens 60

minutter. Derfor kan det også ærgre professor i arkæologi Elisabeth Stone fra Sto-

nybrook Universitet i New York at se plyndringerne af den irakiske kulturarv

fortsætte.

»Når en skrifttavle eller et smykke tages ud af den sammenhæng de er fundet i, så

er de reduceret til en køn genstand. Som arkæolog skal du se fundene i en sam-

menhæng for at kunne opnå ny viden om datiden,« siger Elisabeth Stone.

Mere end 100.000 kunstgenstande anslås at være forsvundet ud af Irak siden kri-

gens start, forklarer hun:

»Det er pinligt at de dyrebare ruiner ikke bliver beskyttet bedre. Mange steder er

ruinerne blevet fuldstændig ødelagt af plyndringer. For mig at se er det helt på

linje med den internationale narkohandel,« siger Elisabeth Stone.
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Verden fortjener irakisk kultur
»Vi står over for en formidabel opgave med at rejse opmærksomhed i befolkningen og

genopbygge den kulturelle infrastruktur i vort land. Iraks kulturelle arv må bevares og ef-

terlades til verden på den måde, den fortjener«

Iraks kulturminister Mufid Al-Jazairi på konference i København 14. februar 2004. Ritzau.  
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Fra næste semester skal der gives intensiv un-
dervisning i fire mini-semestre per år på Na-
turvidenskab. Jeg har lidt ondt af de berørte

parter – ikke mindst de studerende som dermed
berøves glæden ved at studere samt evnen til at
kunne gøre det. Betegnelsen ‘studerende’ bliver
dermed misvisende fordi den nært forestående
undervisningsrevolution reducerer dem til elever
og Københavns Universitet til en skole. 

Det kan man nok leve med fordi man allerede
på folkeskolens tidlige klassetrin fortæller elever-
ne at de skal tage ansvar for egen indlæring – no-
get som ikke altid synes at være gået op for vores
elever. Det der bekymrer mig mere ved revolutio-
nen er det frie modulvalg. 

I dag er der ingen elever som prioriterer fag.
De shopper!

Det skal i fremtiden desuden være muligt at
shoppe frit mellem fagene og på tværs af modu-
lerne, og det er betænkeligt, for nu skal man
være mere end almindelig påpasselig med at stil-
le opgaver strikt indenfor pensum.

Min sunde fornuft tilsiger at de mange modu-
ler nødvendigvis giver fagligt overlap for at un-
dervisningen i det enkelte modul skal kunne
‘køre’. Overlap giver naturnødvendigt anledning

til spild og dermed en ringere og mindre om-
fangsrig uddannelse uden garanti for at flere be-
står. 

Da jeg desuden kommer fra fagområder med
hierakisk faglig opbygning, så er jeg nok lidt be-
kymret nok en gang. Hos os skal folk nemlig
gruelig meget ondt igennem før alt bliver godt.
Der er en hel del discipliner og værktøjer man
skal kunne klare førend man får det fulde udbyt-
te af at læse hos os. 

Det er endnu en bekymring, og selv om senior-
borgere og gamle sure mænd som undertegnede
ofte har for vane at bekymre sig, så vil jeg allige-
vel dele min bekymring nedenfor med andre.

Indkøbsvaner og undervisningsvaner
Eleverne vil som bekendt i fremtiden kunne
shoppe mellem vidt forskellige moduler. Det
kommer til at stille store krav til både eleverne og
deres lærere. Jeg håber at vores fagdidaktikere
virkelig har tænkt sagen igennem, men det er der
vel ingen garanti for. 

Derfor vil jeg gerne fortælle om hvad jeg gør
under shopping i det lokale supermarked. De
tunge ting som øl og vand samt kartofler lægges
nederst i indkøbsvognen. Det giver vognen et lavt

tyngdepunkt og en høj stabilitet. Siden kommer
der kød, dåser, rugbrød og ost i vognen, hvoref-
ter jeg til sidst lægger æg, tomater og hvedebrød
øverst. Jeg handler  ind og stabler op på en hiera-
kisk måde, og det vil jeg fortsætte med for ikke at
komme hjem med ketchup og æggesjask.

Indkøbsvanerne bliver ikke lagt om, men det
er blevet tid til at lægge undervisningsvanerne
om. Det finder man vel ud af mens tingene dalrer
derudaf fordi der er grænser for grænser selv om
fantasien ikke sætter grænser så længe tingene
ikke er konkret virkelighed.  

Det mest besynderlige ved den forestående un-
dervisningsrevolution er måden den gennem-
føres på. Jeg har til dato ikke truffet kolleger som
med Arkimedes ord har råbt »Heureka« endsige
set lyset som en anden himmelskuende universi-
tetsørn. Det ser jeg dog ikke som en trøst men
som et problem – et af mange når det drejer sig
om den fremtidige undervisning. Jeg har en nylig
fortid i Fysikstudienævnet, men her blev jeg hel-
ler ikke klog på de vises didaktiske sten. ■

Niels Kristian Højerslev, lektor, Niels Bohr Institu-
tets geofysiske afdeling på NBIfAFG.

Uanset om man var for eller
imod krigen, så afhænger hele
situationen i Mellemøsten af Ir-
aks genopbygning, derfor gør
jeg det selv om jeg helt sikkert
var lykkeligere og mere ube-
kymret da jeg underviste og
forskede hjemme i New York,«
siger Elisabeth Stone der endda
overvejer at flytte sine sommer-
workshops udenfor Irak for ik-
ke at skulle bekymre sig for sik-
kerheden.

Nu skal der ske noget
Hvad der skal ske med resten af
de videnskabelige grene på uni-
versiteterne er endnu uvist. Der
er nemlig ikke afsat midler til
genopbygning af andet end de
seks udvalgte fag: arkæologi,
jura, landbrug, folkesundhed,
kommunikation og miljølære.
Arkæologien er helt praktisk
valgt på baggrund af at USA
skal til at bygge veje for milliar-
der af dollars igennem Iraks
myriader af oldtidsfund.

»Om et år vil arkæologi være
i god form, men hvad med hi-
storie inde ved siden af?
Præcist hvordan det skal hånd-
teres, ved jeg ikke. Jeg tror
egentlig ikke folk har gennem-
tænkt det her. I Bagdad vil de
andre fag ikke få stor glæde af
at vi hjælper arkæologi for man
skal køre en halv time mellem
de forskellige afdelinger af uni-
versitetet. På universitetet i Mo-
sel oppe nordpå vil de sikkert få
lidt mere glæde af vores hjælp,«
forklarer Elisabeth Stone der
dog er glad for at der trods alt
er et humanistisk fag som får
en saltsvandsindsprøjtning.

De ansatte på universiteterne
er dog  efterhånden blevet en
smule tvivlende overfor de
mange lovord fra vesten. 

»Der er blevet lovet meget,
men indtil nu er der ikke sket
noget. Det samme gælder for
mig, jeg skal først have god-
kendt en arbejdsplan før jeg
kan få penge udbetalt. Og hvis
USAID ikke godkender, så har
jeg måske lovet ting som jeg ik-
ke kan opfylde. Forhåbentlig
kan vi snart begynde at bruge
penge, og så må vi bare håbe
det virker,« siger Elisabeth Sto-
ne. ■

likl@adm.ku.dk

DEBAT ▼  

Nu har stipendiet til studerende igen skabt
overskrifter i dagspressen. Denne gang er det
studerende med børn der bliver taget fat i.

Det ser vi i Forenede Studenterråd som et meget po-
sitivt træk. Så længe der i denne debat tales om alle
studerende med børn og ikke kun de enlige forsør-
gere som visse partier excellerer i. 

De økonomiske forhold for studerende med børn
er i dag højst kritisable. Vores ellers så velrenomme-
rede SU-system er et ensomt eksempel på et støtte-
system i Danmark der på ingen måde formår at
imødekomme de øgede leveomkostninger der følger
med det at have børn. 

Det betyder at mange er henvist til revalidering
og andre overførselsindkomster hvis de ønsker at
gennemføre en uddannelse med børn. SU-systemet
er indrettet således at uddannelsessøgende forældre
er nødt til at finde ekstra tid og kræfter til erhvervs-
arbejde ved siden af studierne hvis de vil oprethol-
de et nogenlunde acceptabelt indkomstniveau. 

Denne gruppe tilgodeses nemlig alene ved et til-
læg til fribeløbet – altså muligheden for at tjene lidt
flere penge ved siden af SU’en. Stipendiet og studie-
lånsrammen er som for studerende uden børn. 

Forenede Studenterråd finder det nødvendigt at
forbedre forholdene for studerende med børn bety-
deligt. Det opnås bedst ved at indføre et tillæg til
det nuværende stipendium. Sådan sikrer man at
SU’en har et niveau der giver den studerende mulig-
hed for at fravælge store mængder erhvervsarbejde
uden at gældsætte sig mere end godt er. 

I en række alternative offentlige ydelser har man

valgt at tilgodese forsørgere med et tillæg til ydel-
sen der skal godtgøre de forhøjede leveomkostnin-
ger. Til sammenligning var fx satsen for forsørgere i
kontanthjælpssystemet 28.540 kr. højere end satsen
for ikke-forsørgere i 1999. 

Vi anbefaler
Forenede Studenterråd anbefaler at det månedlige
stipendium til studerende med børn sættes op til et
niveau der i højere grad modsvarer de forøgede le-
veomkostninger. 
Vi anbefaler et minimumsniveau på: 

Dobbelt stipendium (p.t. 4.519 kr.) for enlige stu-
derende med forsørgerpligt: 9.038 kr. 
Halvandet stipendium for studerende med forsør-
gerpligt: 6.779 kr. 

Forenede Studenterråd anbefaler at studielånsram-
men for studerende med børn udvides med op til: 

Dobbelt lån per måned (p.t. 2.313 kr.) for enlige
studerende med forsørgerpligt: 4.626 kr. 
Halvandet lån per måned for studerende med for-
sørgerpligt: 3.470 kr. 

Politisk
Oppositionspartiernes forslag indebærer at enlige
studerende med børn skal have en højere SU. Det er
ikke godt nok. Ved kun at give højere stipendium til
enlige forsørgere, bliver der meget stor forskel på de
to grupper. Det kan få uheldige konsekvenser i form
af øget socialt bedrageri. Derfor anbefaler Forenede
Studenterråd at alle forsørgere bliver medtænkt i en
løsning.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs har ifølge
dagspressen netop introduceret en udvidet model
hvor enlige forsørgere vil få et forsørgertillæg på
3.228 kr. oveni den månedlige SU. Samboende for-
sørgere har udsigt til et tillæg på 646 kr. per foræl-
der og bedre lånemuligheder.

Det er et skridt i den rigtige retning. Det er dog en
ulempe at der stadig ikke er ligevægt i taksterne
mellem de to forældregrupper.  

Finansieringen af forslagene giver vi derimod en
lunken modtagelse. Der lægges op til at midlerne
skal findes inden for SU-rammen, men Forenede
Studenterråd mener at al finansiering bør findes
uden for SU-rammen. Det er ikke en solidarisk
løsning at tage fra én fattig gruppe og give til en an-
den fattig gruppe 

Det er uheldig kassetænkning da forslagene rent
faktisk frigiver økonomiske ressourcer på andre om-
råder. En forhøjelse af stipendiet til studerende med
børn vil i et vist omfang give besparelser på revali-
deringsydelser og løn til socialrådgivere da især
mange enlige forsørgere i dag er på revalidering og
ikke SU. Studerende der vælger at få børn i studieti-
den, kan også give besparelser i sundhedsvæsnet, til
børnepasning etc.  

Forbedrede SU-vilkår for studerende med børn
bør finansieres uden for SU-rammen. Ellers er der
tale om omfordeling i én kasse og besparelser i en
anden. Og det er vel ikke meningen? ■

SU til studerende med børn

■ NATURVIDENSKAB

Betænkelig shopping-kultur

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.



NAVNE

Tiltrædelser

Jesper Bendix

Cand.scient.,

ph.d. Jesper

Bendix, født

1965, er tiltrådt

et 5-årigt pro-

fessorat med

særlige opgaver i uorganisk

kemi på Kemisk Institut ved

Københavns Universitet. De

særlige opgaver drejer sig om

syntetisk og teoretisk modelle-

ring af elektronstrukturen af

overgangsmetaller. Tidligt i sit

kandidatstudium opnåede

Jesper Bendix opsigtsvækken-

de resultater inden for over-

gangsmetallernes kemi som

banede vejen for hans udforsk-

ning af forbindelser med stær-

ke kemiske bindinger til de let-

te atomer: ilt og kvælstof. 

Frants Roager

Lauritsen

Cand.scient.,

ph.d. Frants 

Roager Laurit-

sen, født 1960,

er tiltrådt et

permanent professorat i analy-

tisk miljøkemi på Kemisk Insti-

tut ved Københavns Universi-

tet. Frants Roager Lauritsen

står i spidsen for den videnska-

belige udvikling af instrumen-

ter til overvågning af mil-

jømæssige og bioteknologisk

processer. Fx bruges hans in-

strumenter i dag til at måle

kvaliteten af drikkevandsforsy-

ning til København og til over-

vågning af røg fra kraftværker. 

Pernille 

Henrichsen 

Stud.scient. i

biologi på Insti-

tut for Medi-

cinsk Mikrobio-

logi og Immu-

nologi Pernille Henrichsen er

en ud af tolv specialestuderen-

de der i februar modtog Novo

Nordisk/Novozymes scholarsti-

pendium på 60.000 kr. Beløbet

skal bruges til et forsknings-

projekt hvis formål er at analy-

sere samspillet mellem forskel-

lige immunologiske effektorsy-

stemer i det cellemedierede

immunsvar over for virus. Per-

nille Henrichsens vejleder er

prof., dr.med. Allan Randrup

Thomsen.

BOLIGER

Bolig søges

København og omegn

Periode: Snarest muligt til omkr.

aug.-sep. 2004.

Størrelse: Værelse, min. 10 kvm.

Udstyr: Møbleret el. umøbleret.

Beboer: Amerikansk PhD stud. M,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Gyözö, e-mail: 

ggidofalvi@yahoo.com, 

tlf. 3028 6996.

Copenhagen

Periode: As soon as possible.

Size: Flat or room.

Tenant: French PhD student.

Rent: Max 4.500 kr. per month.

Contact: Cedric Schneider, e-mail:

Cedschneider@aol.com.

Kbh./Frederiksberg/Amager

Periode: Fra ca. 1/8-04 og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Min. 3 vær.

Udstyr: Gerne møbleret, køkken,

bad/ toilet og evt. vaskema-

skine.

Beboer: Norsk par med barn.

Husleje: Maks. 8.000 kr. pr md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Trude Økland, Psykolo-

gisk institut, e-mail:

thugu@broadpark.no.

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/5-04. 

Størrelse: Værelse, 16 kvm. 

Adgang til fælles køkken og

bad, vaskeri, cykelkælder og

stor gård.

Beboer: K, ikke-ryger.

Husleje: 2.550 kr. pr. md. inkl. ka-

bel tv, el, gas, varme og vand.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3257 9344.

Rødovre

Periode: Fra 1/6 el. 1/7-04 for 2 år.

Størrelse: Dobbelthus i 2 plan,

110 kvm. 3 vær. Køkken, bad/

toilet, have, garage, grund på

300 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskesøjle, op-

vaskemaskine og tv.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: ljj@mfi.ku.dk el.

tlf. 3670 4680.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/4-04 og frem.

Størrelse: Værelse, 20 kvm. i

delelejlighed med spisekøkken,

bad mv.

Beboer: Ca. 24-32 år stud., gerne

hum.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand, eget tlf-stik og

kabel tv.

Kontakt: Tlf. 3534 0082 el. 

6093 6434.

København N

Periode: Fra 1/5 til 31/7-04. Evt.

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

72 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

bad og kabel tv.

Beboer: K, ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl. el

og gas. 

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Birgitte, tlf. 3585 7614,

2684 7614 el. e-mail: 

gaaberg@hotmail.com.

Lyngby

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. i stor

lejlighed med adgang til bad

og spisekøkken.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. 

Depositum: 5.600 kr.

Kontakt: Finn Ziegler, 

tlf. 4593 2270 el. e-mail:

fi_zi@hotmail.com.

Helsingør

Periode: Fra 1/8-04 til 1/6-05.

Størrelse: Rækkehus, 3 vær., 

121 kvm.

Udstyr: Delvist møb., hårde 

hvidevarer, køkken og bad. 

Adgang til kabel tv og adsl.

Have og terrasse.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 25.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

Mgsw@stofanet.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest muligt og op til

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

52 kvm. med bl.a. swimming-

pool, sauna, tennisbane og 

altan. Se www.top-house.dk. 

Husleje: 5.200 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 2217 9751 el. 

e-mail: jazo@kabelnettet.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 1/5-04. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

89 kvm. med brugsklausul på 

1 vær.

Udstyr: Bad, køkken, vaskema-

skine.

Beboer: Ikke-ryger, helst uden

børn.

Husleje: 5.200 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el/gas.

Depositum: 10.400 kr.

Kontakt: E-mail:

lauha@hum.ku.dk.

Frederiksberg

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse i bofællesskab

i stort hus med 3K og 3M 

(34-40), 2 børn (3 og 10) og en

kat.

Beboer: Person uden børn.

Husleje: 3.300 kr. pr. md.

Indskud: 50.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3331 1836 el. 

3386 1803 el. e-mail: 

rib@privat.tdcadsl.dk.

Nørrebro

Period: From 1/4 to 15/9-04.

Size: Flat, 2 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

cable tv, internet connection,

laundry.

Rent: 6.000 kr. per month.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: E-mail:

rh@vitamiran.com or tel. 

3833 9600. 

Frederiksberg

Periode: Fra april og 6-11 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca.

110 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bade-

værelse.

Beboer: Ikke for studerende.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme a conto.

Kontakt: E-mail: vse@mb.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/7-04 til 30/6-05.

Størrelse: Lejlighed, 99 kvm., 

4 vær.

Udstyr: Møbleret med karbad og

brus, altan, opvaskemaskine og

adgang til fælles vaskekælder. 

Beboer: Ideel for forsker/prof. 

Husleje: 7.800 kr. pr. md. inkl. a

conto varme/vand.

Depositum: 23.400 kr. 

Kontakt: Tlf. 3535 6795.

Østerbro

Periode: Snarest muligt for fore-

løbigt 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

120 kvm.

Udstyr: Møbleret. Badeværelse

og køkken med vaskemaskine

osv.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, el og varme.

Kontakt: E-mail: 

pernilleseltoft@hotmail.com el.

tlf. 3555 3135.

Gentofte

Periode: Snarest muligt for indtil

2 år.

Størrelse: Lejlighed i ejendom 

2 vær., ca. 100 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Adgang til

solgård, køkken og brusebade-

værelse.

Husleje: 8.800 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 2487 2398.

Vanløse

Periode: Fra 1/5 til 31/7-04.

Størrelse: Villa, 95 kvm., 5 vær.

Terrasse, kælder og have.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad/toilet, op- og vaskema-

skine, tv.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug til vand, el og tlf.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:

sij@fak.hum.ku.dk, tlf. 

3532 9114 (arb.) el. 3874 8220

(privat). 

Nørrebro

Periode: Fra 5/4 (evt. 1/4) til 

5/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

139 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

søjle, karbad, hybridnet, adsl,

opvaskemaskine.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. gas

og el.

Beboere: Maks. 2 voksne med

børn.

Kontakt: Tlf. 3585 3757 el. 

e-mail: kis@dfvf.dk.

Brønshøj

Periode: Snarest muligt.

Størrelser: 3 vær., heraf en med

altan, på 1.sal i villa.

Udstyr: Evt. møblerede, adgang

til køkken, bad og have.

Husleje: Hhv. 3.000, 2.500 og

2.500 kr. pr. md. inkl. el, varme

og vand.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Tlf. 3828 5905.

Nørrebro

Period: From 1/4-04.

Size: 1 or 2 rooms, 20 or 45 sqm.

in 2-floored shared flat. The

two floors are independent

and private.

Equipment: Fully furnished with

cable tv, free internet access,

kitchen, bath, laundry facilities

and a courtyard.

Tenant: Student, PhD or Guest

researcher.

Rent: 2.700/3.700 kr. per month

incl. a conto heating, licences,

etc.

Contact: Ulla, e-mail:

Birgitte.Sperber@skolekom.dk,

tel. 7542 1553 or 3585 8393.

København K

Periode: Pr. 1/4-04.

Størrelse: Vær. (kip-rum), 29 kvm.

i bofællesskab med 4 pers. Fæl-

les stue og køkken/spisestue.

Beboer: Ph.d.-stud. el. lign. 

Husleje: 4.300 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Kontakt: Maria Gadegaard, 

e-mail: gadegaard74@

hotmail.com, tlf. 2381 1734.

Kollegier

Nordisk Kollegium
Periode: Forår 2004.

Målgruppe: Ansøgere skal have

bestået eksamener svarende til

mindst 1 års studier ved en

længerevarende, videregående

uddannelse.

Kollegiet: Kollegiet er et tradi-

tionsrigt mindre kollegium der

ligger centralt på Østerbro i

København. Det er et af de få

danske kollegier med fælles

madordning og har en lang

række fælles faciliteter. Se

www.noko.dk.  

Husleje: 3.177 kr. (3.677 kr. for

ph.d.-stud.) pr. md. inkl. mor-

genmad, mulighed for at

smøre madpakke og aftens-

mad.

Ansøgning: Fås fra kollegiekon-

toret, tlf. 3527 4500, e-mail:

kontoret@noko.dk. Potentielle

ansøgere kan deltage i en af

de månedlige rundvisninger.

Tilmelding skal ske til kontoret. 

Sendes til: Nordisk Kollegium,

Strandboulevarden 32, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/4-04.

G.A. Hagemanns Kollegium 
Der er 1-2 ledige værelser pr. md.

Målgruppe: Studerende der har

studeret i min. 2 år på en vide-

regående uddannelse (5 år el.

længere) og har min. 2 år til-

bage. 

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har internt selvsty-

re. 55 beboere. 

Faciliteter: Fest- og spisesal, avis-

og tv-stue, bibliotek, musik-

værelse med flygel, pool- og

bordtennisbord, mørkekam-

mer, værksted, vaske- og

møderum. To ansatte køkken-

damer laver frokost og aftens-

mad i hverdagene. 

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, telefonabonnement,

internet, avisabonnementer, 

licens samt tilskud til fællesar-

rangementer. 

Ansøgning: Efter personlig 

rundvisning på kollegiet. 

Tlf. 3526 0313#999.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/5-04.

Målgruppe: En studerende ved

KU fra Det Humanistiske fakul-

tet der har bestået 2 års nor-

meret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et gam-

melt hus med stor have. Det er

et lille kollegium med plads til

22 beboere. Kollegiet har selv-

styre.

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 

2 års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om dig

selv og hvorfor du gerne vil 

bo på Valkendorfs kollegium 

(1 side) indsendes til SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/3-04.

Specialepladser

Specialepladser udlejes

Et lokale, 15 kvm., adgang til

køkken og bad, med adsl udle-

jes til en el. to personer. Tæt

ved Ryparken station.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 4086 3991. 

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 22/3 for avis 6 der udkommer 2/4 og 

deadline 13/4 for avis 7 der udkommer 23/4.
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Fonden for Universitetsbogladen

Fonden har gennem Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen ydet 2.000 kr. i støtte til Natur-

videnskabelig Mentor Forening på Københavns Universitet. Støtten anvendes af foreningen til ned-

bringelse af deltagerprisen på hytteturen til Brorfelde Observatorium.

Hænger tilværelsen som studerende 
ikke sammen økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis du fx

– har opbrugt dine SU-muligheder

– er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

– er blevet mor eller far 

– føler at din gæld vokser dig over hovedet

– har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på dine økonomiske forhold, hjælpe 

dig med at få et overblik over din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig cigarkasse med penge, men vi kan 

give dig en solid og anonym vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 3899. Vejledningen er åben efter aftale. Du kan også sende en e-mail til 

SØ-vejlederen på SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejlederen

kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit studium hvis du har generelle spørgsmål

omkring SU.

Gender, Sport and Mass Media
25 March, 2004 12.00-14.45

International lectures and discussions at the Institute of Exercise and Sport Sciences, Nørre Allé 51,

2200 Copenhagen N – Auditorium Nord

Kevin Young: Terrorism, Media and the Olympic Games: The Case of Salt Lake, 2002

Steven Jackson: Sport, masculinities and advertisements

Ilse Hartmann-Tews: Sport, Gender and Marketing

Contact Professor Gertrud Pfister, tel. 3532 0861 or e-mail: gpfister@ifi.ku.dk for additional 

information.

F O T O :  S C A N P I X

STILLINGER

FAK-stillinger

Naturvidenskab

Professorat
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Professorat i sandsynlig-

hedsregning. Statistik for sto-

kastiske processer. 

Ansøgningsfrist: 15/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: Michael

Sørensen, Afdeling for An-

vendt Matematik og Statistik,

tlf. 3532 0680 el. e-mail: 

michael@math.ku.dk. 

Professorat
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Matematikkens historie. 

Ansøgningsfrist: 15/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Hans 

Plesner Jakobsen, Matematisk

Afdeling, tlf. 3532 0689 el. 

e-mail: jakobsen@math.ku.dk. 

Lektorat 
Place of employment: Moleky-

lærbiologisk Institut.

Contents: The position is asso-

ciated with the current Depart-

ment of Biological Chemistry,

although the Institute’s De-

partmental structure is expect-

ed to be reorganized. The suc-

cessful applicant will have de-

monstrated experience in the

area of genomics and/or func-

tional genomics that comple-

ment research in the Institute.

If applicants with similar quali-

fications apply, applicants that

best support research on 

Archaea will be preferred.

Deadline for applications: 

27/4-04, kl. 12.00.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

stillinger or contact Personnel

office, tel. 3532 2645.

Lektorat subsidiært 
adjunktur
Sted: Institut for Idræt. 

Indhold: Instituttets forskning in-

den for human fysiologi foku-

serer på betydningen af akut

og kronisk fysisk aktivitet for

organismen og omfatter mu-

skelmetabolisme og geneks-

pression, kost- og kønseffekter

herpå, kredsløb, omgivelsernes

indflydelse på organismen,

motorisk kontrol og biomeka-

nik. Se mere på www.ifi.ku.dk.

Omfang: Lektoratet er tidsube-

grænset. Adjunkturet er 3 årigt.

Ansøgningsfrist: 31/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

TAP-Stillinger

Projektmedarbejder
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Bistå ledelsen med at

udvikle og gennemføre projek-

ter i relation til bl.a. økonomi-

styring og ledelsesinformation,

international evaluering og

benchmarking af forskning,

udvikling af nye efteruddan-

nelsestilbud og implemente-

ring af universitetsreformen. 

Kvalifikationer: AC-fuldmægtig

med særlig interesse for øko-

nomi og statistik. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger/.

Yderligere oplysninger: Pia

Schnedler-Meyer, tlf. 3532

3012, e-mail: Pia.Schnedler-

Meyer@econ.ku.dk.

Studievejleder
Sted: Studie- og Erhvervsvejled-

ningen, KU.

Indhold: Bl.a. vejledning og in-

formation til potentielle og

nuværende studerende, admi-

nistrativt arbejde, primært i

forbindelse med optagelse af

studerende og udarbejdelse af

skriftligt og internetbaseret in-

formationsmateriale

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse, gerne af nyere dato.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger/.

Ansøgningsfrist: 23/3-04.

Webgrafiker
Sted: Informationsafdelingen ved

Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Varetagelse af intern og

ekstern kommunikation for fa-

kultetet samt ad hoc opgaver

for den politiske ledelse.

Til besættelse: 1/5-04.

Ansøgningsfrist:  29/3-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Det 

Humanistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8087.

Laborant 
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Kemisk analyse herun-

der instrumentel analyse. For-

beredelse af laboratoriekurser

samt assistance ved forelæs-

ningsforsøg.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse, kendskab til kemisk ana-

lyse.

Omfang: 28 timer/uge med be-

sættelse 1/4-04 el. snarest der-

efter.

Ansøgningsfrist: 29/3-04.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Anders

Hammershøi, tlf. 3532 0110.

International studievejleder
– genopslag 
Sted: Nordisk Filologi.

Indhold: En stilling for Dansk

specielt mhp. international vej-

ledning.

Kvalifikationer: Danskstud. med

erfaring som udvekslingsstude-

rende og gerne med erfaring

fra studenterpolitisk og/el. ad-

ministrativt arbejde.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse til besættelse 

1/4-04. Ansættes 200 timer/år

heraf ca. 2 timer/uge i studie-

vejledningen.

Ansøgningsfrist: 26/3-04.

Sendes til: Studienævnet for

Dansk, Njalsgade 120, 

2300 Kbh. S.

Tutorer
Sted: Studienævnet for Dansk.

Indhold: Introduktion af de nye

studerende i bl.a. fagets identi-

tet og konkrete udformning

(studieordning) samt en kort

information om tilvalgsfag og

sidefag, studiestrukturen ved

fakultetet, universitetsloven og

de kollegiale organer, SU og

studiekort. Fakultetet afholder

uddannelsesdag den 17/4-04.

Der er mødepligt til dette ar-

rangement.

Kvalifikationer: Danskstuderen-

de. Ved ansættelsen forsøger

Studienævnet for Dansk i vi-

dest mulig omfang at sikre en

passende spredning på alder

og studieanciennitet.

Omfang: 88 timer i alt: 20 timer

forår 2004, 58 timer efterår

2004 og 10 timer forår 2005 til

besættelse 13/4-04.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Dansk.

Ansøgningsfrist: 29/3-04, 

kl. 15.00.

Tutorer
Sted: Asiatisk Studienævn.

Indhold: 4-5 tutorer fra fagene

indonesisk, japansk, kinesisk

og thai søges til at modtage

efterårets nye studerende.

Tutorerne skal i samarbejde

med studienævn, sekretariat

og studievejledning tilrette-

lægge og afholde ruskursus og

studiestart i øvrigt, herunder

bl.a. gennemgå studieordnin-

ger, institut- og fagstruktur,

aktivitetskrav på første år og

punkt.ku. Der vil være arbejds-

opgaver i både indeværende

og de følgende to semestre.

Kvalifikationer: Studerende fra

alle årgange opfordres til at

søge. Ansættelse er betinget 
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Sociologi
Eksamenstilmelding til sommereksamen 2004 foregår fra 22/3 til 2/4

via selvbetjeningssystemet www-punkt.ku.dk eller på Sociologisk 

Institut, Linnésgade 22 i Ekspeditionen fra kl. 9.30 til 13.15.

Yderligere oplysninger: Susanne Fogtdal, tlf. 3532 3287 el. 

e-mail: sus@sociology.ku.dk.
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DET SKER

Litteratursøgning i databasen BIOSIS
Previews 
Kursus på DNLB

Tid: 23/3 kl. 9.15-13.00 

Sted: Kursuscentret, DNLB, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

Tilmelding på www.dnlb.dk el. e-mail: kursus@dnlb.dk

Jordens søjler – Studiekreds
Litteraturstudiekreds af Ken Follett. Henvendelse til historiker

og forfatter Kristian Massey Møller, tlf. 3284 8999

Tid: 23/3 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

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

før 

Tid: 24/3 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

(Hvordan) bidrager teoretisk viden til
professionel kompetence?

Tid: 24/3 kl. 15.15-17.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, D120

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik

Synes du også det er svært at være
specialestuderende?
Fælles møde for biokemikere der vil starte en forening for

bioteknologi-specialestuderende hvis formål skal være at 

skabe et socialt og fagligt netværk. Foreningen skal være

tværfaglig, og medlemmerne kan altså komme fra alle

studieretninger

Tid: 24/3 kl. 20.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 9 

Arr.: BIOSA, Biotech Student’s Association, 

e-mail: ditte@ccs.ki.ku.dk

Referencehåndtering. 
Reference Manager til Windows 
Kursus på DNLB

Tid: 25/3 kl. 9.15-13.00

Sted: Kursuscentret, DNLB, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

Tilmelding på www.dnlb.dk el. e-mail: kursus@dnlb.dk

Medicinsk kastration: 
målgruppe, forløb og resultater
Afdelingdleder, cand.psych. Steen Mollerup præsenterer de

foreløbige resultater fra en undersøgelse af sædelighedskri-

minelle i Anstalten ved Herstedvester i perioden 1989-2000

Tid: 25/3  kl. 16.00-18.00

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

opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex

& Samfund, www.klinisksexologi.dk

Bibelsk gastronomi
I forbindelse med strikkecaféen serveres et bibelsk inspireret

måltid hvorunder Lise Lotz holder oplæg. Inden middagen af-

holdes en gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke, Skt. Hans Torv.

Tilmelding er nødvendig på e-mail: lotz@adm.ku.dk el. via

www.sund.ku.dk/praest senest 23/3. Pris: 75 kr

Tid: 25/3 kl. 17.30

Sted: Skt. Johannes Kirke og derefter lokalerne ‘Johannes

på Torvet’ , Skt. Hans Torv 30

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og Sund

Introduktion i brug af 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

Krise og håb i unge menneskers liv
Tine Bryld fra DR P1’s ‘Tværs: Rådgivning for unge’ fortæller

om sit arbejde og fremhæver troen på at det nytter at dele 

livet, tankerne og glæden med andre

Tid: 30/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Studentermøde om handicap
Oplæg ved handicapvejleder på ivu*C Hanne E. Andersen,

SPS-vejleder på KU Elin Kibsgaard og SPS-ansvarlig i SU-Styrel-

sen Ole Boesen. I mødelokalet findes teleslynge. Læs mere på

www.hsknet.dk

Tid: 31/3 kl. 12.30-15.00

Sted: KUA, lok. 7.3.126

Arr.: Handicappede Studerende & Kandidater, HSK

Groundhog Day
Forevisning af den amerikanske film Groundhog Day af

Harold Ramis og derefter taler forfatter, lektor, ph.d. Peter

Schepelern om gentagelsen som et af filmens store temaer

Tid: 1/4 kl. 19.15

Sted: Cinemateket

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Dyremodelbaseret, kognitiv neuroviden-
skab og komparativ neuropsykologi

Tid: 17-18/4 kl. 9.15-ca.16.00

Sted: KUA, Njalsgade 88

Arr.: Lektor, mag.art. Jesper Mogensen. Tilmelding til

dfp@psy.ku.dk

Neural mechanisms for maintenance and
control in visual working memory

Tid: 20/4 kl. 13.00-16.00

Sted: KUA, lok. 3.2.130

Tilmelding: Til e-mail: dfp@psy.ku.dk

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi. Claus Bundesen, 

Center for Visuel Kognition, Institut for Psykologi,

www.psyforskerskole.dk

A model-theoretic approach of reasoning.
Necessity, contingency and certainty in
the mathematics classroom

Tid: 21/4 kl. 15.15-17.00

Sted: H.C. Ørstedsinstituttet, D120

Arr.: Center for Naturfagenes didaktik

Approaches and Objects in Translation
Studies Today

Tid: 5-6/5-04

Sted: Copenhagen University, Faculty of Humanities, 

Njalsgade 128. Registration before 1/4-04.

www.staff.hum.ku.dk/lauha/Sprogogkultur/

Oversaettelseskonference.htm

Sommerkursus ved Nordic Centre at 
Fudan University Shanghai
Målgruppe: Studerende fra de 17 nordiske universiteter der

deltager i Fudan samarbejdet. I år er der to parallelle kurser:

1) Chinese Culture an Soiciety  

2) Chinese Politics and Economy.

Ansøgning med bilag skal være Det internationale Kontor i

hænde senest 2/4-04

Tid: 5-23/7-04 

Sted: Nordic Centre at Fudan University Shanghai

Tilmelding: Ansøgningsskema fås på Det Internationale

Kontor, Fiolstræde 24, tlf. 3532 2918.

www.lu.se/nc/edu_activities.html

Veje til danskheden. 
Hvordan kulturen blev national
100 års jubilæumssymposium. Kulturminister Brian Mikkelsen

indleder, dir. Jørn Lund fra Det Danske Sprog- og Litteratur-

selskab taler om sproget; Flemming Conrad taler om litteratu-

ren; lektor Hans Vammen taler om historien; lektor Ragni 

Linnet taler om billedkunsten, Jens Henrik Koudal fra Dansk

Folkemindesamling taler om musikken og Palle Ove Christian-

sen fra Dansk Folkemindesamling taler om folkekulturen.

Tid: 2/4 kl. 13.00-17.30

Sted: Den sorte Diamant, Blixensalen på 1. sal, 

Søren Kierkegaards Plads 1

Arr.: Dansk Folkemindesamling, www.dafo.dk
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Legatopslag på nettet
Opslag om legater kan ses i Universitetsavisen, men også på www.ku.dk/studerende (legater og fonde) og på punkt.ku. Lega-

ter der administreres af SU-kontoret, opslås også på www.ku.dk/sa/su-kontor/legat (aktuelle opslag). Her kan studerende til-

melde sig et nyhedsbrev, så man modtager opslag direkte på mailen. Da SU-kontoret ikke påtager sig at sende afslag, men i

ansøgningsskemaet henviser til opslag om at legatuddelingen nu er afsluttet, vil også dette opslag blive sendt direkte på mail.
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af at ansøgeren kan deltage i

fakultetets fælles kursus for

tutorer 17/4 hvilket skal frem-

gå af ansøgningen.

Ansøgning: I ansøgning skal an-

gives navn, fag, årgang, bag-

grund for at blive tutor og 

e-mail, og den afleveres til 

Sekretariatet.

Ansøgningsfrist: 25/3-04, 

kl. 15.00.

Tutorer
Sted: Engelsk Studienævn.

Indhold: 10 A-tutorstillinger der

omfatter deltagelse i og plan-

lægning af ruskursus i samar-

bejde med Studienævnet og

studievejlederen. Gennem hele

efterårssemesteret vejleder

tutorerne de nye studerende

ligesom de i forårssemesteret

orienterer om eksamen og ek-

samenstilmelding. Ligeledes

opslås 5 stillinger som intro-

tutorer. Hver af disse stillinger

omfatter samlet 30 timer, og

omfatter deltagelse i planlæg-

ningen af rustur. Fakultetet af-

holder tutorseminar for de nye

tutorer den 17/4-04.

Omfang: 50-75 timer fordelt på

hhv. foråret 2004, efteråret

2004 og foråret 2005 til besæt-

telse 1/4-04. 

Ansøgning: Skal indeholde hvil-

ken stillingskategori der søges,

navn, adresse, e-mail adresse,

tlf. og cpr.nr. 

Sendes til: Engelsk Studienævn.

Ansøgningsfrist: 29/3-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnets sekretær Dorthe 

Johnson, tlf. 3532 8605.

Øvrige stillinger

Sekretariatsleder
Sted: Danske Studerendes Fælles-

råd (DSF).

Indhold: DSF søger en studeren-

de til at varetage driften af

foreningens sekretariat i

København. 

Omfang: 25 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 24/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.dsfnet.dk.

Yderligere oplysninger: Michael

Zelbrin, tlf. 3332 4813 el. 

2819 4500 el. e-mail: 

mz@dsfnet.dk:

Ph.d.-stipendier

Det Juridiske Fakultet
Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen. Forsknings-

områderne kan ligge inden for

alle fakultetets områder.  Fa-

kultetet har dog særligt ønsket

at et af emnerne bliver ud-

lændingeret.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. kvalifika-

tioner af tilsvarende karakter.

Studerende der forventer at

bestå kandidateksamen i inde-

værende eksamenstermin og

som eventuelt afventer be-

dømmelsen af deres speciale,

kan også komme i betragt-

ning. Dokumenteret flair for

videnskabeligt arbejde fx gen-

nem fremlæggelse af en velbe-

dømt specialeafhandling. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 3/5-04, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

The Danish Research 
School in Anthropology and
Ethnography 
Place of Employment: Institute 

of Anthropology, University of

Copenhagen.

Contents: The Research School

encourages work in three

broad areas: new challenges to

ethnographic methods; the

emergence of new research

fields in connection with chan-

ges in technology and political

economy; and re-thinking the

concept of culture. Applicants

should state how their projects

are relevant to these concerns

and to research themes at the

Institute of Anthropology.  

Qualifications: Prior to enrol-

ment in the PhD program, stu-

dents must have successfully

completed a ‘candidate’ or 

master’s degree in anthropolo-

gy or the equivalent.  

Period of employment: 3 years

from 1/8-04.

Deadline for applications: 

13/4-04 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/generel

(English – Vacant Positions). 

Pharmacogenomics/
bioinformatik
Sted: Bioinformatik-centret, KU.

Indhold: Et 3-årigt ph.d.-stipen-

dium med fokus på to store og

relaterede sundhedsproble-

mer: depression og fedme. 

Kvalifikationer: Cand.scient.,

cand.polyt., cand.med. el. lign.

Det er et krav at ansøgeren har

erfaring med mindst et af føl-

gende fag: bioinformatik, sta-

tistik, matematisk modellering

el. programmering.  

Til besættelse: Snarest muligt. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.binf.ku.dk/

users/tlitman/phd2004a.pdf.

Yderligere oplysninger: 

Thomas Litman, e-mail: 

tlitman@binf.ku.dk el. 

tlf. 3532 1349.

STØTTE

Stipendier

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens Mindefond
Støtte: Til studierejser/ophold af

min. et halvt års varighed i Eu-

ropa med henblik på at dygtig-

gøre sig/studere europæisk

musik og teater.

Ansøgning: Skema fås ved skrift-

lig henvendelse bilagt franke-

ret svarkuvert til advokat Ulrik

Ibfelt, Vimmelskaftet 43, 

1161 Kbh. K i 3 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: 15/5-2004.

Stipendier til ophold i
Athen
Støtte: Til forskningsophold på

Det Danske Institut i Athen in-

den for Grækenlands og mid-

delhavslandenes arkæologi, hi-

storie, sprog, litteratur, billed-

kunst, arkitektur og kulturtra-

ditioner.

Stipendierne er af to typer: 

a) Frit ophold på Instituttet. 

b) Frit ophold på Instituttet

samt et beløb til delvis dæk-

ning af leveomkostningerne. 

Periode: Ophold i perioden fra

1/9-04 til 31/1-05.

Ansøgning: 

Via www.diathens.com.

Ansøgningsfrist: 24/3-04.

Legater

Løfflers og Steensbys 
Rejselegater
Målgruppe: Hovedfagsstuderen-

de i Geografi ved KU.

Støtte: Til studie- eller forsk-

ningsrejser.

Ansøgning: Vedlæg information

om formål, budget, cv, studie-

forløb (dokumenteres). De to

legater ansøges under et. 

Sendes til: Løfflers og Steensbys

Rejselegater, Geografisk 

Institut, Øster Voldgade 10,

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/3-04.

Christian og Emma 
Blinkenbergs Rejselegat
Målgruppe: Arkæolog af dansk,

subsidiært norsk el. svensk na-

tionalitet. Fortrinsvis en klas-

sisk arkæolog.

Støtte: Til en studierejse til

Grækenland, Italien el. Syd-

frankrig el. undervisningsfor-

mål. Det er fondens formål at

støtte universitetslærere i klas-

sisk arkæologi, nordisk arkæo-

logi og kunstvidenskab.

Ansøgning: Mrk. ‘Blinkenbergs

Rejselegat’.

Ansøgningsfrist: 1/5-04.

Yderligere oplysninger: Institut

for Arkæologi og Etnologi,

Københavns Universitet, Vand-

kunsten 5, 1467 Kbh. K.

Eleni Nakou Scholarship
Målgruppe: Studerende ved

højere uddannelsesinstitutio-

ner el.lign. som søger at styrke

den kulturelle kontakt og for-

Religion, naturvidenskab 
og religionspsykologi
Religion and Science

Ved professor Dr. Fraser Watts, University of Cambridge 

Tirsdag 30. marts kl. 15.15-17.00 i Købmagergade 50, trin 116

Psychology of Religion: Religious Life and Existential Concerns in the 21st Century

Ved professor Dr. David Wulff, Wheaton College, MA 

Onsdag 31. marts kl. 19.30 på KUA, Njalsgade 80 i lok. 6.1.48

Beyond Belief and Unbelief: Alternative Ways of Relating to Religious Content

Ved professor Dr. David Wulff, Wheaton College, MA

Torsdag 1. april kl. 19.30 i Købmagergade 44, mødelokalet i kælderen

Arr.: Forum for Psykologi og Teologi

Psychology of Religion as a Challenge and Contribution to Theology

Ved professor Dr. David Wulff, Wheaton College, MA

Fredag 2. april kl. 13.15-15.00 i Købmagergade 46, Aud. 11

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Læs mere om forelæsningerne på www.ku.dk/satsning/religion.
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SØGENDE SJÆLE – Her fra altertavlen i Roskilde Domkirke fra omkring 1550.

Studenterhuset syder og swinger
Foredrag om Pasolini, jazz med Daniel Frank Kvartet, International cafe,

Il Bastardo, Lupus, Maratonrock, cafequiz med pengepræmier... 

Læs hele programmet for marts og april på www.studenterhuset.ku.dk.



ståelse ml. Danmark og

Grækenland.

Støtte: Et antal stipendier på ind-

til 30.000 kr. til støtte for unge

danskere som søger at videre-

uddanne sig i Grækenland. Til

ophold a min. 2 mdr. 

Ansøgning: Skema fås ved hen-

venelse til Det Danske Institut 

i Athen, Herefondos 14, 

GR 105 58 Athen, 

tlf. 0030 210 3244644, 

fax 0030 210 3247230, 

e-mail: info@diathens.com.

Ansøgningsfrist: 24/3-04.

Japetus Steenstrups Legat
Støtte: Ca. 20.000 kr (i flere por-

tioner) til uddeling som under-

støttelse til naturhistoriske og

arkæologiske studier som kan

belyse naturforholdene og old-

tidskulturen i Danmark (med

Grønland) og Island.

Ansøgning: Vedlæg budget og

angiv cpr.nr. 

Ansøgningsfrist: Ult. april 2004.

Uddeling: Maj 2004.

Yderligere oplysninger: Lektor

Hans Jørgen Hansen, Geologisk

Institut, Øster Voldgade 10,

1350 Kbh. K.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Målgruppe: Jurastuderende ved

KU.

Støtte: 4 portioner a 4.000 kr. er

ledige.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for

Københavns Universitets 

legater på www.ku.dk under

SU-kontoret. 

Ansøgningsfrist: 13/4-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Køben-

havns Universitet, SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Summer Study Scholarships
2004 at The Hebrew 
University of Jerusalem.
Målgruppe: Studerende på alle

niveauer der har afsluttet min.

1 års universitetsstudier.

Støtte: Sprogkurser i hebraisk,

arabisk og jiddish i perioden

fra 22/6 til 3/8-04. Kurserne 

Arkæologi og Historisk Geo-

grafi, Jødiske og andre reli-

gionsstudier og Israel og Mel-

lemøststudier i perioden fra

30/6 til 29/7-04.

2 stipendier på US$ 2.500. US$

750 til rejse- og leveomkostnin-

ger, resten til universitetet.

Ansøgning: Materiale fås fra Den

Israelske Ambassade, Jørgen

Michael Giessing, Lundevangs-

vej 4, 2900 Hellerup, e-mail:

culture@copenhagen.mfa.

gov.il.

Ansøgningsfrist: 15/4-04.

Forskningsstøtte

Eva og Henrik Frænkels
Mindefond
Målgruppe: Videnskabsmænd og

læger.

Støtte: 1 million kr. til fremme af

forskning af kræft,-hjerte- og

kredsløbssygdomme. Til indkøb

af apparatur, udgivelse af vi-

denskabelige skrifter el. som

legater fx til udvekslingsop-

hold for danske el. udenland-

ske videnskabsmænd. Fondet

vil i særlig grad lægge vægt på

udveksling Danmark-Israel.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse, budget, oplysning

om anden søgt/bevilget støt-

tet, cv, cpr.nr. og resume på ca.

150 ord. Stiles til bestyrelsen

og sendes i 2 eks. og 1 eks. på

diskette.

Ansøgningsfrist: 1/6-04.

Uddeling: Meddeles 31/8-04.

Yderligere oplysninger: Advokat

Thor Andersen, Sankt Peders

Stræde 36, 1453 Kbh. K.

Købmand i Odense 
Johann og Hanne Weimann, 
f. Seedorfs Legat  
Målgruppe: Yngre forskere på

det lægevidenskabelige fag-

område på under 40 år.  

Støtte: Personlig støtte til loven-

de videnskabsmænd der kan

sikre modtagerne økonomisk

uafhængighed i indtil 5 år.

I 2004 er kun 1-2 stipendier af

indtil 2 års varighed til udde-

ling.  

Periode: I forlængelse af et 

2-årigt stipendium kan søges

om yderligere stipendiestøtte i

1-2 år.  

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henvendelse med svarkuvert

frankeret med 5,50 eller via 

e-mail: leh@adm.ku.dk. Ved-

læg udførlig redegørelse for

forløbet af det stipendiestøtte-

de videnskabelige arbejde.

Sendes i 3 eks., skema dog i 

5 eks.  

Send til: Købmand i Odense 

Johann og Hanne Weimann, 

f. Seedorfs Legat, Københavns

Universitet, Att.: Lene

Houmann, Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultetssekretariat,

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.  

Ansøgningsfrist: 13/4-04, 

kl. 12.00.  

Uddeling: Juni 2004.  

FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Teologi

Necessitas som distinktion. 

Sjælesorg i systemteoretisk 

perspektiv

Kandidat: Cand.theol. Camilla

Sløk.

Tid: 25/3-04, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergader 46,1, aud. 7.

Afhandlingen: Kan købes i recep-

tionen på der Det Teologiske 

Fakultet.

Samfundsvidenskab
Topics in Game Theory and 

Health Economics

Kandidat: Cand.merc.mat. Lars

Peter Østerdal.

Tid: 2/4-04, kl. 16.30.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

The biglycan-deficent mouse as 

a model of the human disease

osteoporosis

Kandidat: Karina Lishmann 

Nielsen.  

Tid: 24/3-04, kl. 13.30.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: 

kapou@get2net.dk.

Characterization of Kainate 

Receptors Expressed in the 

Central Nervous System

Kandidat: Jeppe Kejser 

Christensen.  

Tid: 2/4-04, kl. 12.30.

Sted: Aud. A, Teilumbygningen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Neuro-

Search, Pederstrupvej 93, 

2750 Ballerup el. e-mail:

jkc@neurosearch.dk.

Effects of penile vibration 

stimulation in spinal cord 

lesioned men

Kandidat: Line Læssøe.   

Tid: 6/5-04, kl. 14.00.

Sted: Auditorium, Teilumbygnin-

gen, Righospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

liner06402laessoee@rh.dk.

Naturvidenskab

The effects of nutrients and 

disturbance on dry grass-domi-

nated vegetation

Kandidat: Cand.scient. Erik Aude.

Tid: 1/4-04, kl. 13.15.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Erik Aude, e-mail:

eau@dmu.dk.
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Indførelse af hepatitis B Vaccination som en del af det danske 
børnevaccinationsprogram. Et MTV-projekt
Afdelingslæge Ida Gjørup, KAS-Herlev

Tid: 23/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

The EU in the Transatlantic Relationship
Bertel Heurlin, Jean Monnet Professor, University of Copenhagen

Tid: 24/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 9, RO2

Arr.: Jean Monnet Forelæsninger

Grammatikalitet: Processuelle perspektiver med udgangspunkt 
i sætningsknuder
Mads Poulsen, KU

Tid: 24/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

The Juxtaglomerular Apparatus
Ole Skøtt, University of Southern Denmark, Odense

Tid: 24/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: Biologisk selskab. Generalforsamling herefter

Philo of Alexandria: Philosophizing Adam, Eve and the Garden 
in the Allegories of the Law, Book I
Prof. John M. Dillon, Trinity College, Dublin, Irland

Tid: 25/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 2. sal, Aud. 8

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese 

Bitter velfærd, bitter kunst, bittert karneval – 
Om den kontroversielle norske forfatter Abo Rasuls 
The Cocka Hola Company og Macht und Rebel
Ph.d-stipendiat Tue Andersen Nexø, Institut for Litteraturvidenskab

Tid: 25/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Bachtinselskabet

Velsigner de også kanoner?
Sogne- og feltpræst Andreas Christensen

Tid: 25/3 kl. 17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Demokratisk deltagelse i netværkssamfundet
Lektor Henrik Bang

Tid: 25/3 kl. 17.00

Sted: Caféen på Institut for Statskundskab, Rosenborggade 12

Arr.: RSF/st(t)

Kønsforskellens etik – om patriarkatet og om hvordan vi undslipper det
Forskningsadjunkt, ph.d. Lilian Munk Rösing, Institut for Litteraturvidenskab

Tid: 25/3 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere

Kierkegaards prædikener og prædikenlære
Cand.theol. Karin Andersen

Tid: 25/3 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet eller

hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899.
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The EU as an Actor in Human Rights
Prof. Erik Oddvar Eriksen, Director of CIDEL at ARENA, Centre of European Studies, University of Oslo

Tid: 31/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 9, lok. RO2

Arr.: Jean Monnet Gæsteforelæsninger

On the basic principles of fine particle magnetism and their application
to an important reaction – the thermal oxidation of FeS2
Erik Eneroth, Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lund University, Sweden

Tid: 31/3 kl. 12.15-13.00

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, Øvelseslokale 7, Trappe L

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab

Dansk Funktionel Lingvistik – et paradigme?
Peter Haarder, KU

Tid: 31/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Gestikken i forståelsesskabende procedurer – om vores systematiske
måder at bruge gestikken til at skabe og sikre os fælles forståelse i in-
teraktionen
Ph.d. Lone Laursen, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 31/3 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.118

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, e-mail: lcs@cphling.dk

Poetry Reading
Les Murray, Australian writer

Tid: 1/4 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: Engelsk Institut

Ethics After Mass Rape
Robin May Schott

Tid: 1/4 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities.dk el. 

tlf. 3532 3920

Right Face – organizing the American Conservative Movement 1945-65
Ph.d. Niels Bjerre Poulsen, Handelshøjskolen i København

Tid: 1/4 kl. 16.15

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Foreningen De HistorieStuderende (DHS). 10 kr. for ikke-medlemmer

Über Volk-s-musik und Sport-O-geist im Lemming-O-land – 
Fugenelemente im Deutschen und Dänischen. Eine kontrastive Studie
zu einem Grenzfall der Morphologie
Sebastian Kürschner, Universität Freiburg

Tid: 2/4 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Tysk og Nederlandsk 

Viking Raids in the Reign of Æthelred the Unready
Prof. Simon D. Keynes, England

Tid: 2/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Billedkunstskolerne mellem tradition og nybrud – 
Leonardo model og det postmoderne paradigmeskift
Rektor, dr.phil. Else Marie Bukdahl, Kunstakademiet

Tid: 2/4 kl. 15.15

Sted: KUA, bygn. 21, cafeen, 3. sal

Arr.: Afd. for Kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Dobbeltforedrag: 
Vandrehistorier og andre myter 
om edderkopper og Korsetsdyrets
komplicerede livscykler
Redaktør, cand.scient. Sidsel Larsen hhv. cand.scient.

Iben Heiner, Zoologisk Museum

Tid: 25/3 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Vandrehistorier er fortællinger om det der skræmmer

og fascinerer os, og i flere historier spiller edderkopper

hovedrollen. Før i tiden vandrede disse historier kun fra

mund til mund – i dag lever vandrehistorierne deres helt

eget liv på internettet og spredes lynhurtigt gennem

kædemails. 

Edderkopper er et kært emne i vandrehistorier – ligesom slanger, skorpioner og andre slags ad-bad-

dyr. Der er billige gys at hente hos de dyr som mange mennesker er bange for, men er der nogen

sandhed i vandrehistorierne om edderkopper? De kan jo godt være i det mindste tilnærmelsesvis

sande. Tit er de skabt af en ganske lillebitte smule sandhed krydret med fordomme og fantasier og

en sans for det chokerende.

Friedrich Schlegel og hermeneutikken. 
Fragmenter af en teori om forståelse
Ph.d.-stipendiat Jesper Gulddal, Institut for Litteraturvidenskab

Tid: 26/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Politik og formalisme
Billedkunstner FOS

Tid: 26/3 kl. 12.00-14.00

Sted: Det ny KUA, lom. 23.0.50

Arr.: Afdeling for Kunsthistorie

Thule-sagen – nogle retssociologiske perspektiver
Forskningsprof. Hanne Petersen, Juridisk Fakultet, KU

Tid: 26/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, bygning  H, 2 sal

Arr.: Afdelingen for Eskimologi og Arktiske studier

Primitiv musik omkring 1500?
Lektor Peter Woetmann Christoffersen

Tid: 26/3 kl. 13.15-14.30

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Statistik i miljøsammenhænge
Videnskabelig datamedarbejder Jørgen Nørrevang Jensen, ICES

Tid: 29/3 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Musik og kristendom hos Johann Sebastian Bach
Sognepræst, lic.theol. Peter Thyssen

Tid: 29/3 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

BCG vaccination, acute lower respiratory tract infections, and 
respiratory syncytial virus in children in Guinea-Bissau
Lone G. Stensballe, afdeling for Epidemiologisk Forskning, SSI

Tid: 30/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Dødehavsskrifterne og den bibelske salmedigtning
Lektor, ph.d. Bodil Ejrnæs

Tid: 30/3 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultets Mødelokale, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Teologisk Forening
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Noget for noget
»Det er helt i tråd med regeringens noget for noget

princip. Hvis de studerende kan blive færdige til tiden,

vil vi lade dem tjene ekstra under uddannelsen.« 

Jens Rohde, den 8. marts 2004. Ritzau.
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Af Katinka Paludan

Det er så typisk mig sådan
lige vupti at melde mig
til et svømmestævne

uden rigtig at tænke over hvad
det indebærer. Det er lørdag ef-
termiddag, og jeg står under
bruseren i svømmehallen på
Nørre Allé. USG’s klubmester-
skab starter om en halv time.  

De andre piger i omklæd-
ningsrummet snakker om deres
tid i 100 meter crawl. Det er ty-
deligt at de med sekunders
nøjagtighed ved hvor hurtige
de er. Hmmm... jeg aner ikke
hvor lang tid det tager mig.
Tænk hvis der kun kommer
sådan nogen konkurrence-
svømmere som dem. Så falder
stakkels jeg der aldrig har
været til et svømmestævne, da
helt igennem. 

Men er man først i badedrag-
ten, er der jo ikke meget at
gøre. Ca. 70 svømmere er mødt
op og skiftes til at varme op i
bassinet. Heldigvis ser jeg et
par kendte ansigter, heriblandt
Jan-Erik, Stefan og Thomas
som jeg har aftalt at svømme
holdkap med.  

Diskvalificeret
Stævnet begynder. Hele vejen
rundt om bassinet står der
svømmere og snakker og hep-
per. Jeg står og tænker på om
det er de muskuløse skuldre,
dannebrogsbadehætten eller
simpelthen teknik der gør for-
skellen. Det ser så nemt og ele-
gant ud når konkurrencesvøm-

ÆRE – Lørdag den 6. marts var der klubmesterskab i USG’s svømme-

afdeling. Selvom det var et hyggestævne, var der kamp om de ærefulde

titler.
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Ude at 
svømme

Universitetets Studenter-
Gymnastik, USG

USG har 4917 medlemmer der dyrker en bred vifte af sportsgre-

ne – boldspil, dans, svømning, yoga og meget mere. Langt de

fleste medlemmer studerer på KU.

Svømmeafdelingen i USG tæller 1620 medlemmer. De er inddelt

efter niveau og får oftest undervisning af en svømmetræner to

gange om ugen. Det gælder imidlertid ikke de 180 konkurrence-

svømmere der har deres egen svømmeklub under USG. De har

mulighed for at træne hver dag. Hele svømmeafdelingen holder

hvert år et fælles klubmesterskab for svømmere på alle niveauer. 

I starten af april kan USG’s sommerprogram ses på www.usg.dk.

Programmet tilbyder aktiviteter på månedsbasis i perioden maj-

august.

merne glider gennem vandet.
Respekt! 

Så er det min tur. Puha. Men
jeg må jo for søren bare gøre
mit bedste. 

På jeres pladser...
Vi rykker alle fem helt ud på

bassinkanten. Der er stille et
par sekunder. Så lyder startfløj-
tet, og vi springer så langt vi
kan henover vandet. Starten er
gået til kvindernes 100 meter
medley.   

Så er det nu. Fly. Arme op,
ned og benspark. Op, ned og
benspark. Ryg, bryst og crawl.
Jo, det er den rigtige rækkeføl-
ge. Alt hvad jeg kan, kom nu.
Bare frem til kanten. Følge den
sorte streg i bunden. Kom nu.
Jeg når træt i mål, og hejser
mig forpustet op af bassinet.
Det gik da vist meget godt.
Sådan! 

Vi har desværre en diskvalifi-
kation på bane 4: Katinka Pal-
udan. Du var på maven i vendin-
gen fra ryg til bryst, lyder det fra
stævnelederen Lone. 

Selvfed i saunaen
Nå, men jeg måtte jo svømme
de andre løb også. Og set i bak-
spejlet her fra den varme bru-
ser i det trygge omklædnings-
rum, gik det faktisk ok. Det lyk-
kedes mig at undgå flere dis-
kvalifikationer, også i holdkap-
pen (thank god!). Og så lang-
som var jeg da heller ikke. Jeg
tror såmænd jeg vil sætte mig
ind i saunaen og være lidt selv-
fed. 

khp@adm.ku.dk

PÅ KANTEN – Thomas Sand (fysik), Stefan L. Mabit (matematik)

og Jan-Erik Revsbech (fysik) svømmer på et såkaldt øvet hold i USG.

De deltog blandt andet i holdkappen 200 meter medley


