
Følelser i fisk
Kunstmuseet Trapholt blev pure frikendt
for dyremishandling takket være KU-eks-
pert Knud Erik Hellers vidneudsagn. Men
er det virkelig ‘humant’ at aflive akvarie-
fisk i en blender?
LÆS SIDE 3

Nyt liv i Kommune-
hospitalet 
Efter tre år på venteliste er der endelig
udsigt til at de studerende og ansatte på
Folkesundhed, Sociologi, Antropologi og
Statskundskab får et bedre fysisk studie-
og forskningsmiljø.
LÆS SIDE 8

Identiteterne 
der blev borte
Queer-perspektivet gør op med faste
identitetskategorier som bøsse, lesbisk,
mand og kvinde. Men hvad sker der med
borgerrettighedspolitik og -aktivisme når
der ikke længere er nogen fælles identitet
at forsvare?
LÆS SIDE 10-11

Posthumt disputatsforsvar
Aldrig tidligere i universitetets historie er en doktordisputats blevet 
antaget, men ikke forsvaret på grund af dødsfald. Kolleger, 
familie og studerende tog initiativ til et posthumt disputatsforsvar. 
Det blev til en levende diskussion om fagidentitet og historie.
LÆS SIDE 5
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Københavns Universitet er præget af tradition,
troværdighed og kvalitet. Vi er nok en lidt
tung organisation, men vi har stor lyst til at

blive mere synlige, fleksible og nysgerrige. Det er et
par af konklusionerne fra den værdiundersøgelse
der blev offentliggjort for 14 dage siden. Undersø-
gelsen bygger på en række kvalitative interviews
samt et spørgeskema som er blevet sendt ud til godt
2200 studerende og ansatte. Og det er klart at sådan
en undersøgelse uvægerligt fører til nye spørgsmål:
Hvorfor har et universitet brug for et fælles værdig-
rundlag? Hvordan har universitetet tænkt sig at an-
vende undersøgelsen? Kan de mange – nogle ville
sige dyre – ord omsættes til praktisk handling? 

Irektoratet mener vi også at det er vigtigt at holde
sig for øje hvad et fælles værdigrundlag kan og

skal. I disse år er værdier som begreb blevet et man-
tra der fremsiges på ledelsesgangene på nær sagt
enhver dansk virksomhed. I takt med at fænomener
som »Corporate Social Responsibilities« har vundet
indpas, har virksomheder på stribe besluttet sig for
at få kortlagt deres værdigrundlag. Mange af dem
har desuden valgt at markedsføre sig på værdierne,
mens andre især benytter dem internt til at skabe
korpsånd og fællesskab. 

Af og til kan virksomhedernes og organisationer-
nes forsøg på at identificere sig med særlige

værdier virke lidt anstrengt. Det er i høj grad et
spørgsmål om troværdighed, for værdierne skal jo
afspejle en realitet. Det hjælper for eksempel ikke
noget at et teleselskab slår sig op på værdier som god
service eller kunden i centrum hvis virkeligheden er
at kunderne konstant får forkerte regninger eller al-
drig kan komme igennem til en servicemedarbejder.
Værdierne skal virke naturlige og ligge i direkte for-
længelse af det billede omverdenen i forvejen har af
den pågældende virksomhed eller organisation.

På universitetet har vi et klart privilegium: Vores
arbejde har fra første dag hvilet på nogle helt

grundlæggende værdier som handler om meget an-
det end en økonomisk bundlinie. Mon ikke vi alle
sammen har en idé om hvad det overordnede formål
med vores forskning og undervisning er? Og mon
ikke mange af os også er en lille smule stolte over at
være på et sted som tjener et ret ædelt formål? Der-
med har vi et godt grundlag for det arbejde som nu
er påbegyndt: Arbejdet med at formulere Køben-
havns Universitets fælles værdigrundlag. For det
afgørende er at vi får afdækket de allerede eksiste-
rende værdier. De skal findes – ikke opfindes.

Det er universitetets Formidlings- og Informati-
onsudvalg der har anbefalet rektoratet at iværk-

sætte værdiundersøgelsen. Formålet var i første
række at skabe et godt grundlag for en fælles kom-
munikationsstrategi for Københavns Universitet.
Den strategi mener vi at KU har brug for – ikke
mindst for at kunne tegne et klart billede af univer-
sitetet udadtil. Det betyder langt fra at universitetet
altid skal tale med én stemme. Tværtimod. Den åbne
debat er nok noget af det der tydeligst kendetegner
Københavns Universitet, og den kultur har rektora-
tet bestemt ikke noget ønske om at ændre. 

Kommunikationsstrategien skal først og fremmest
tjene som et redskab på de områder hvor vi vil

have en fordel af en klar og entydig profil. Og de
områder findes. Som værdiundersøgelsen peger på,
er universitetet i reel konkurrence med andre om
bevillinger, forskerressourcer, studerende og op-
mærksomhed. Derfor skal vi for eksempel blive bed-
re til at fortælle omverdenen om vores forsknings-
mæssige resultater. Vi skal kunne fortælle kommen-
de studerende hvad de helt overordnet kan forvente
af en uddannelse på Københavns Universitet. Vi skal
give dygtige danske og udenlandske forskere de
bedst mulige grunde til at ønske at arbejde på KU.
Og vi skal ruste os bedre til den løbende samfunds-
debat om universitetet – herunder om vores livs-
vilkår og dispositioner. Det er ganske enkelt nødven-
digt for at vi fremover kan skabe de bedst mulige
betingelser for forskning og uddannelse.

Den kommende kommunikationsstrategi er et
første skridt ad den vej. Men det er vigtigt at vi

meget hurtigt kommer i gang med at formulere det
større kompleks som tilsammen skal udgøre Køben-
havns Universitets værdimæssige arbejdsgrundlag.
Det skal blandt andet rumme en kort og rammende
beskrivelse af vores centrale mission og vision. Vi
skal blive enige om hvad der især skal kendetegne
Københavns Universitet, og hvilken position vi øn-
sker at indtage i samfundet.

Det er ikke et arbejde som noget kommunikati-
onsbureau kan klare for os. Og det er slet ikke et

arbejde som er afsluttet med værdiundersøgelsen.
Det er derimod en proces som må foregå i åbenhed
og med inddragelse af alle grupper på universitetet.
Som rektorat vil vi lægge mange kræfter i at sikre at
processen munder ud i et troværdigt og anvendeligt
værdigrundlag. Et grundlag som i øvrigt vil være
dynamisk og forandre sig i den takt universitetet
selv gør det. ■

Hærværk 
på Regensen

UINDBUDTE GÆSTER: Natten før
Store Bededag havde de raske kollegia-
nere på Regensen et par hærgende
gæster på besøg. Hærværksmændene
hældte maling ud over bøger og inventar
i det gamle bibliotek. Københavns Uni-
versitets selvejende kollegium i indre by
holdt torsdag aften deres traditionelle
Lindefrokost. Og på grund af det kølige
vejr varmede flere sig ved snapsen. Om

det var snapsen eller et par uindbudte gæster der udøvede hærværk
vides ikke. Malingen viste sig dog at være vandbaseret. Et par kostba-
re gamle bøger står dog ikke til at redde.

Mere samarbejde mellem KU og Risø

SAMARBEJDSAFTALE: For at styrke ph.d.-uddannelsen og uddan-
nelsen af kandidater og bachelorer inden for det naturvidenskabelige
område underskrev rektor Linda Nielsen og Jørgen Kjems, direktør på
Forskningscenter Risø den 20. maj en ny samarbejdsaftale. Det bety-
der i praksis at forskere fra Risø skal inddrages mere i undervisningen
på Københavns Universitet. Der bliver en større integration mellem
forsknings- og uddannelsesprogrammer på de to institutioner. Det
udvidede samarbejde skal samtidig forbedre udnyttelsen af de to in-
stitutioners forskningskompetencer og forsøgsfaciliteter. Samarbejdet
mellem de to institutioner er ikke et nyt fænomen. Den ny aftale ud-
springer i virkeligheden af et undervisnings- og forskningssamarbejde
der har kørt i flere år og som nu bliver formaliseret. 

Ny it-afdeling på KU

SAMMENL ÆGNING: Fællesadministrationen på KU har pr. 15. maj
fået en ny afdeling som skal varetage serviceopgaver på it-området.
Den nye it-afdeling er en sammenlægning af ADB-kontoret, Telesek-
tionen, udviklerne fra Portalværkstedet og en række support- og
udviklingsmedarbejdere fra flere fagkontorer. Afdelingen vokser
dermed fra ADB-kontorets tidligere 38 ansatte til en ny forstærket 
it-afdeling med 56 medarbejdere. 
Læs mere på www.ku.dk/it/.

Cassiopeia Beamline 

BROBYGNING: KU har indledt et samarbejde med Universitetet i
Lund og flere medicinalvirksomheder i Øresundsregionen for at for-
bedre forskningen i kroppens molekyler. Universitetsforskere og
medicinalindustrien har længe stået i kø for at bestemme proteiners
struktur ved hjælp af røntgenkrystallografi og nu kan MAX-labora-
toriet tilfredsstille behovet fra såvel grundforskning som anvendt
forskning. Det dansk-svensk samarbejde mellem universiteter og
industri blev markeret med åbningen af “Cassiopeia Beamline” for
proteinkrystallografi ved MAX-lab i Lund den 21. maj. KU deltager
aktivt i projektet hvor den ene hovedansvarlige for samarbejdet er
professor Sine Larsen, Center for Krystallografiske Studier, KU. Pro-
fessor i røntgenfysik Jens Als-Nielsen, Ørsted Laboratoriet, har lige-
ledes designet vigtige dele af de optiske komponenter i eksperimen-
talstationerne, og de er blevet bragt til udførelse af fysiker Christian 
B. Mammen i samarbejde med JJ X-ray og DANFYSIK.

Sponsor af humaniora

FORSKNING: Humanister kan også det der med privatfinansieret
forskning. Statens Humanistiske Forskningsråd besluttede i foråret at
afsætte cirka 3 millioner kroner til forskningsprojekter som er udvik-
let i samarbejde med og samfinansieret af private erhvervsvirksom-
heder. Fire nye humanistiske forskningsprojekter er nu søsat med
støtte fra private virksomheder. Et af de valgte projekter er fra Køben-
havns Universitet. Seniorrådgiver og cand.mag. Claus Povlsen, Center
for Sprogteknologi, skal undersøge hvordan man elektronisk kan
identificere og anonymisere navne i tekster. Det er specielt relevant i
forbindelse med tekster der skal gøres klar til talegenkendelse. Pro-
jektet finansieres også af Max Manus.

Ændret udgivelsesplan
Universitetsavisen har af økonomiske årsager justeret lidt i sin udgivelses-

plan. Det betyder at nummer 10 bliver sidste udgivelse inden sommer-

ferien. I stedet for at udkomme 13. juni, udkommer avisen en uge senere,

altså 19. juni. Avis 11 og 12 bliver slået sammen og udkommer som dob-

beltnummer 29. august. Det betyder at deadline for meddelelser til avis 10

bliver tirsdag den 10. juni (og ikke 2. juni).

31. Årgang
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GULDFISKESAGEN ▼  

Fiskeperspektiv
»Set fra fiskenes side kan det aldrig være optimalt at stå i en lille blen-

der uden ilt, vandplanter, artsfæller og med risiko for at blive lemlæstet

og blendet.«    

Pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse, 19.maj 2003

Af Richard Bisgaard

Den mest humane måde at
aflive fisk på er at hals-
hugge dem under vand.

Sådan lyder det utvetydige
budskab fra en af landets føren-
de eksperter i fiskeaflivning,
dr.scient. Knud Erik Heller fra
Zoologisk Institut på Køben-
havns Universitet. Som biolog
med speciale i adfærdsmæssige
stressreaktioner hos hvirveldyr
var han indkaldt som sagkyn-
digt vidne i den meget omtalte
‘Guldfiskesag’ mod Kunstmuse-
et Trapholt i Kolding. Og det
var nok så meget hans udtalel-
ser der sammen med udsagne-
ne fra en tekniker med speciale
i blendere bestemte sagens ud-
fald. Som det hedder i dom-
men:

»Efter servicetekniker Freddy
Frandsens forklaring må det
antages at en akvariefisk der
blendes, vil dø øjeblikkeligt, og
efter forklaringen afgivet af dr.
scient Knud Erik Heller må en
sådan aflivningsmetode beteg-
nes som mere human.«

På den baggrund frifandt ret-
ten museet for at have over-
trådt dyreværnsloven selv om
ledelsen på en udstilling for tre
år siden nægtede at kappe for-
bindelsen til de ti blendere med
en sværddrager i hver som bil-
ledkunstneren Marco Evaristti
havde opstillet. Pointen var at
publikum kunne aktivere blen-
derne og på mindre end et se-
kund omdanne fiskene til mos
ved blenderbladets cirka
15.000 omdrejninger i minut-
tet. To fisk måtte lade livet på
den konto hvilket straks affødte
anmeldelsen fra Dyrenes Be-
skyttelse til politiet om dyre-
mishandling.

Tre aflivningsmetoder
Knud Erik Heller skulle udeluk-
kende udtale sig om hvad vi-
denskaben har at sige om fisks
bevidsthedsliv og om afliv-
ningsmetoder i forhold til dyre-
værnslovens bestemmelser. 

»Jeg gjorde gældende at fisk
mig bekendt ikke har nogen be-
vidsthed, men at de sanser – og
at deres sanseapparat nødven-
digvis vil reagere på ændringer
i omgivelserne. Det er faktisk
det der karakteriserer dyr«, si-
ger han. 

Til oplysningen om at der var
tale om »guldfisk og/eller
sværddragere« kunne han bero-
lige retten med at det ikke gjor-
de nogen forskel med hensyn til
aflivningsmetoder.

»Der er principielt tre aner-
kendte metoder at aflive fisk
på, fastslår den autoritative kil-
de på dette område, nemlig 
Guidelines for eutanasi – den
gode død – som Veterinærsam-
menslutningen i USA har udgi-
vet. Den gælder for alle dyr og
fastslår at det helt afgørende
ved ‘humane killing’ er at der
forløber så kort tid som muligt
fra mennesket påvirker dyret til
det afgår ved døden.

Den første metode er dyb-
frysning. Men da fisk er veksel-
varmedyr – det vil sige deres
kropstemperatur følger omgi-
velsernes temperatur i modsæt-
ning til menneskers ditto der
helst skal ligge på 37 grader –
vil livsprocesserne ophøre
gradvist i takt med at tempera-
turen falder. Desto mindre fi-
sken er, desto hurtigere går det
i dybfryseren, men alligevel må
man nok fastslå at det er en
dårlig metode. Det går simpelt-
hen for langsomt.«

»Den anden metode er at an-
vende bedøvelsesstoffer som
virker ret effektivt på fisk.
Sådanne stoffer  kan imidlertid
være ret farlige at have stående
derhjemme. Og de kræver
kendskab til den rette dosering
der afhænger af fiskens størrel-
se og hvor meget vand der er i
bassinet. Igen må man sige at
tidsfaktoren er ukontrollabel.«

Den bedste metode er deka-
pitering, det vil sige afhugning
af fiskens hoved. Herved over-
skærer man forbindelsen mel-
lem sanseapparatet og central-

nervesystemet hvilket betyder
at enhver følelsesmulighed er
afbrudt.  

Og sådan foregår det vel også i
en blender?

»Ja, i relation til den her-
værende sag om blenderafliv-
ning er der opnået det samme.
Hertil kommer at processen jo
er foregået i fiskens eget miljø,
nemlig vand. Det har ikke været
nødvendigt at bringe fisken op
på det tørre for at aflive den. Så
jeg formoder at det er gået end-
nu hurtigere i en blender end
hvis man først skulle have jaget
og fanget den for derefter at
skære hovedet af den med en
kniv. Summa summarum: Hvis
aflivning skal ske inden for et
sekund i det naturlige miljø, må
blenderaflivning karakteriseres
som mest ‘human’«, fastslår
Knud Erik Heller. 

Absurd sag
Efter hans opfattelse er medie-
stormen om aflivningen af de
to sværddragere fuldstændig
absurd og helt ude af proporti-
oner med hvordan vi i øvrigt
behandler dyr.

»Om det skal vurderes som
kunstværk eller provokation,
ved jeg ikke, men kan sagen
være med til at skabe en mere
nuanceret debat om forholdet
mellem dyrevelfærd og dyree-
tik, er meget nået«, siger han.

Dyrevelfærd handler om
hvordan dyrene har det, hvor-
dan de trives og hvad eventuel-
le forandringer i deres miljø be-
tyder for dem: »Alle hvirveldyr
– fra mennesker til fisk – reage-
rer på en karakteristisk biolo-
gisk facon når de har svært ved
at klare dagens udfordringer,
nemlig gennem biologiske
stressreaktioner. Dyr bliver
stressede af potentielt skade-
voldende påvirkninger – kulde,
varme, angreb fra rovdyr, eksa-
mensangst og så videre. Det
kan alt sammen måles på pro-
duktionen af binyrebarkhormo-
ner og ved karakteristiske æn-
dringer i adfærden.«

»Vi har altså en tommestok til
måling af stress og dyrevelfærd.
Om det målte stressniveau så er
acceptabelt, afhænger af moral-
ske og etiske overvejelser over
formålshensynet, altså om den
påførte stress er rimelig i for-
hold til hvad vi ønsker at bruge
dyrene til. Fx vil vi nok accepte-
re mere stress hos forsøgsdyr
der skal være med til at afhjæl-
pe livstruende sygdomme hos
mennesker end hos kæledyr, si-
ger Knud Erik Heller.

Farligt føleri
At ‘Guldfiskesagen’ i al sin ab-
surditet har været god reklame
for ‘firmaet’, er Knud Erik Hel-
ler ikke i tvivl om.

»Her på Zoologisk Institut
har vi jo en ret stor viden om
dyrevelfærd. Derfor kan det og-
så undre at den samfundsbetal-
te viden som der jo er tale om,
ikke inddrages i højere grad i

debatten om dyrevelfærd«, si-
ger Knud Erik Heller og bekla-
ger hvad han kalder ‘roderiet’
mellem hvad vi føler og hvad vi
ved.

»Vi er hurtige til at ‘sætte os i
dyrenes sted’ og tage stilling til
deres trivsel ud fra umiddelba-
re forestillinger om hvordan vi
selv ville have det ved fx at
være lukket inde i et lille bur.
Sammenligningen dur bare ik-
ke fordi omgivelserne påvirker
dyr og mennesker forskelligt.
Vores forestillinger om en rime-
lig og behagelig tilværelse kan
ikke uden videre overføres til
dyrene – og omvendt. Hvem
kunne fx tænke sig at hænge
med hovedet nedad dagen lang
som flagermusen?«

Eller som guldfisk at blive
proppet ned i en lille blender helt
alene – uden ilt, vandplanter,
artsfæller og med risiko for at
blive lemlæstet og blendet, som

Dyrenes Beskyttelse skriver på
deres hjemmeside?

»Jamen, det er jo netop et ek-
sempel på roderiet mellem fak-
ta og følelser. Vi kan jo ikke vi-
de hvordan guldfisken har det
før vi har målt dens stressni-
veau. Og så er der straks tale
om et forsøgsdyr hvor der gæl-
der helt andre regler. Det er for-
målet der bestemmer hvilken
lov dyr er underkastet. Hvis vi
fx har mus stående i vores pla-
stikkasser her på instituttet, så
er der tale om forsøgsdyr. Men
hvis musene hopper ud af kas-
sen og ned på gulvet, er de ska-
dedyr – og så er der ingen
grænser for hvad vi må udsætte
dem for af gift og fælder. Så
man skal passe på med at føle-
riet ikke tager overhånd. Ellers
risikerer man at gøre dyrene en
– undskyld udtrykket – bjørne-
tjeneste.« ■

rjb@adm.ku.dk

Følelser i fisk
Kunstmuseet Trapholt blev pure frikendt for 

dyremishandling takket være KU-eksperts Knud
Erik Hellers vidneudsagn. Men er det virkelig

‘humant’ at aflive akvariefisk i en blender?
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HUMAN AFLIVNING – En blender kan bruges til mange ting,

fastslår KU’s biologiske sagkyndige ekspert i guldfisk og/eller 

sværddragere, Knud Erik Heller.
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Den går ikke!
»Videnskabelig uredelighed er i bekendtgørelsen om UVVU beskrevet som ‘handlinger eller undla-

delser, hvorved der i forskningen sker forfalskning eller forvridning af det videnskabelig budskab el-

ler grov vildledning om en persons indsats i forskningen’. Bekendtgørelsen nævner en række for-

hold, der kan falde under begrebet. For at adfærden kan betegnes som videnskabelig uredelig, skal

det tillige sandsynliggøres, at der er handlet forsætligt, eller at der er udvist grov forsømmelighed.«  

Fra Forskningsstyrelsens hjemmeside, www.forsk.dk/uvvu.

Af Thomas Wiben

Enhver virksomhed med re-
spekt for sig selv udformer
et ‘etisk regnskab’ der kan

promovere firmaets ‘værdimæs-
sige profil’. Interne værdiunder-
søgelser for medarbejdere i or-
ganisationer og virksomheder
breder sig som ringe i vandet,
og forskere der bliver anset for
at være upålidelige, bliver ind-
stævnet for en art videnskabe-
lig domstol. 

På den måde peger tidens
tendens på at man skal være i
stand til klart at formulere sine
værdier så man kan fastlægge
sine etiske retningslinjer. Dette
formuleringsbehov har nu ikke
overraskende bredt sig til den
humanistiske forskning. Statens
Humanistiske Forskningsråd
(SHF) har netop afholdt en
konference hvor blandt andet
spørgsmålet om ‘god videnska-
belig skik’ inden for humaniora
var til debat. En anledning var
en tilføjelse i den nye Univer-
sitetslov der fastslår at »Univer-
sitetet skal værne om viden-
skabsetik.« Men hvordan de-
finerer man en videnskabsetik
for humaniora?

Tre niveauer
Docent, D.phil. fra Aarhus Uni-
versitet og medlem af Udvalge-
ne Vedrørende Videnskabelig
Uredelighed (UVVU) Hans Fink
foreslog på konferencen en
differentiering af begrebet god
videnskabelig forskning i tre
niveauer. 

Det første niveau angår for-
skerens ansvar i selve forsk-
ningsprocessen. Det er spørgs-
målet om redelighed der her er
i centrum. Sagt lige ud: Er det
reel forskning eller er det fusk?
På dette niveau kan man for-
mulere meget klare retnings-
linjer for forskningsprocedu-
ren. Man må fx ikke konstruere
data eller fravælge uønskede
resultater ligesom det er uhæ-
derligt at plagiere andres ar-
bejde eller bevidst anvende re-
sultater vildledende. Retnings-
linjerne på dette niveau er der
bred enighed om. 

På det andet niveau derimod
er det straks sværere at fastlæg-
ge klare regler fordi argumen-
tationen foregår på et mere ab-
strakt plan. Det drejer sig nem-
lig om forskerens ansvar over
for videnskaben. Det indbefat-
ter at man skal forholde sig til
hvad der før er lavet inden for
ens felt, ellers er der en risiko
for at man foregiver at opfinde
den dybe tallerken på ny uden
skyldig hensyntagen til tidlige-
re resultater der kunne pege i

samme retning som ens eget ar-
bejde. Det handler altså om at
være velorienteret i videnskabs-
historien og på den baggrund
udvise originalitet i stedet for
gentagelse. 

Det tredje niveau omhandler
forskerens ansvar over for sam-
fundet i en bred forstand. Med
Hans Finks ord:

»Statens investering i uddan-
nelse og forskning er ikke til for
forskernes blå øjnes skyld. Det
er en investering der skal kom-
me samfundet til gode i et eller
andet omfang. Derfor er det
nødvendigt at definere hvad
der kommer tilbage til samfun-
det.«

Og hvilken nytte drager sam-
fundet så af humaniora, kunne
man spørge. Ifølge SHF’s pjece
Humanistisk forskning. En nød-
vendighed leverer den humani-
stiske forskning »viden, kund-
skab og indsigt som et funda-
ment for samfundet, for de kul-
turelle, etiske og politiske valg
der skal træffes, og for at udvik-
le vores kreative formåen.«

En noget generel formulering
der til gengæld præcist peger
på den humanistiske forsknings
usikre status: Lige så uproble-

matisk det er at udstikke ret-
ningslinjer for det første niveau
omkring redelighed i forsk-
ningsprocessen for både huma-
niora og naturvidenskaben, lige
så vanskeligt er det at være
præcis omkring en humanistisk
forskers ansvar over for viden-
skaben som sådan. For det kan
være svært at få øje på et vel-
defineret og bredt gældende
videnskabsbegreb på huma-
niora. Og hvordan afgør man
nytteværdien af forskning i
»viden, kundskab og indsigt« 
i et samfund der ser ud til at
prioritere ventelister over kul-
turforståelse?

Dyrker uenighed
Humaniora har en gammel og
nærmest stolt tradition for
uenighed. Der eksisterer et hav
af forskellige ‘skoler’ med hver
sin synsvinkel. Derfor kan fokus
og forståelse skifte hver gang
man bevæger sig ind på et nyt
område. 

Det synes lektor på Institut
for Nordisk Filologi på Køben-
havns Universitet Marianne
Stidsen imidlertid der er en god
grund til.

»I sin tid sagde man at for-

skellen på naturvidenskab og
humanvidenskaben ligger i at
forklare over for at forstå. Det
vil sige at naturvidenskaben be-
skæftiger sig med afgrænsede
felter som kan undersøges sy-
stematisk mens humanviden-
skaben arbejder med helheder
der skal fortolkes og forstås.
Selv om der i dag ikke kan træk-
kes en så skarp skillelinje mellem
de to områder, mener jeg der lig-
ger en fare i helt at overse den-
ne forskel. Begreberne og gen-
standen ligger nemlig ikke fast
på samme måde inden for huma-
niora,« siger Marianne Stidsen.

Hans Fink er med på at skole-
stridigheder er legitime på hu-
maniora hvor man nærmest
lever af at være uenig. Men han
ser dog en fare i at de mange
skolestridigheder kommer til at
skygge for ideen om at alle bør
have et videnskabeligt grund-
lag til fælles.

»I naturvidenskaben eksiste-
rer der selvfølgelig også uenig-
heder, men man er meget mere
bevidst om en underliggende
enighed på baggrund af en
fælles forståelse. Det er langt
mindre udtalt på humaniora,
men jeg mener godt man kan

udtrykke en grundlæggende
enighed hver gang vi har en
uenighed,« siger Hans Fink. 

Han mener det ville være be-
fordrende at betone humanio-
ras bidrag til den samlede vi-
denskab mere. Ellers er det ikke
muligt at tale om den humani-
stiske forskers ansvar over for
videnskaben som sådan. 

Marianne Stidsen er sikker
på at humanistiske forskere ge-
nerelt er opmærksomme på det
videnskabelige grundlag for de-
res arbejde. Men fordi den hu-
manistiske forskning i højere
grad bevæger sig i cirkler end i
en lineær, fremadskridende
proces som naturvidenskaben,
er det sværere at tale om en de-
cideret videnskabelig udvikling. 

»På humaniora skal der være
plads til både hermeneutikere
og formalister, for nu at tage de
to yderpoler. Forskelligheden
er nemlig alfa omega hvis hu-
maniora skal opretholde sin be-
tydning som kulturel-æstetisk
medspiller i det moderne frie
demokrati. Hvis videnskabsetik
betyder ensretning og kadaver-
disciplin, er den ganske enkelt
dræbende – både for humanio-
ra og samfundet,« siger Marian-

Vi lever af uenighed

Debatten om hvordan man definerer god videnskabelig skik er nu 
nået til humaniora. Spørgsmålet er om der gælder særlige forsknings-
principper for humaniora eller om man kan bruge de samme regler 
på de ‘hårde’ og de ‘bløde’ videnskaber
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ANDRE SYNSVINKLER –
Humanistisk forskning drejer sig

om at anlægge en anden synsvin-

kel og komme med nye fortolk-

ninger som bringer forskeren i

dialog med sit stof på en anderle-

des måde end den naturvidenska-

belige forsker. 

ne Stidsen der mener at netop
uenigheden gør at man som hu-
manistisk forsker skal have sine
forudsætninger i orden for at
kunne deltage i diskussionen.
Ellers bliver den uinteressant.

Humanistisk elektricitet
Selve humanioras videnskabe-
lige grundlag ser altså ud til at
være indbefattet af den gene-
relle uenighed. Men der er til
gengæld enighed om at den hu-
manistiske forsknings nyttevær-
di bliver undervurderet. Sikkert
fordi den kan være svær at få
øje på. 

Hans Fink ser en sammen-
hæng mellem regeringens man-
traer om ‘mere af det samme
for pengene’, fx ‘mere miljø for
pengene’ og så forskningspoli-
tikken. Her lyder det bare i ste-
det for: Mere fremragende
forskning for pengene – mere
kvalitet for pengene. 

»Hvad kvalitet så er, det må
vi sådan set selv om. Bare vi
kan sige hvad det er,« mener
Hans Fink.

Også et umiddelbart rimeligt
krav, kan man mene. Men hvor-
dan kommer den humanistiske
forskning så konkret til udtryk,
og hvorfor er den så svær at få
øje på? Ifølge Marianne Stidsen
er det fordi den har en så
grundlæggende karakter at den
er nem at overse:

»Humanistisk forskning er li-
gesom elektricitet. Man tænker
ikke på at det er der når man
trykker på knappen. Men hvor-
dan ville det se ud hvis det ikke
var der? Det samme tanke-
eksperiment kan man lave med
humanisters arbejde. Hver
gang du slår op i encyklopædi-
en eller i en ordbog eller læser
en anmeldelse i avisen, så er
det jo vores arbejde der ligger
bag, men det forbindes ikke
med forskning på samme måde
som en cancerforskers arbejde.
Man stiller altså spørgsmålet
forkert når man taler om syn-
lighed.« 

En udfordring for fremtidens
humanistiske forskning er 
altså at få folk til at stille de
rigtige spørgsmål og derefter
selv at være i stand til at svare
på dem. ■
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Virkelige læger
»Hvad er ‘en virkelig læge’ i år 1494, 1594,1694, 1794, 1894, 1994? Svaret afhænger af 

historien, og hvem der fortæller historien. Af virkeligheden og øjnene der ser den.« 

Citat fra Birgitte Rørbyes doktordisputats ’Mellem sundhed og sygdom. 

Om fortid, fremskridt og virkelige læger. En narrativ kulturanalyse.’ 

udgivet posthumt på Museum Tuscalanums Forlag 2002.

Af Søren Bak-Jensen

Birgitte Rørbye var lektor
ved Institut for Folklori-
stik da hun pludseligt dø-

de i 1998 i en alder af bare 53
år. Det var en tragedie for fami-
lie og venner. Men også for
hendes fag. Dansk Folkloristik
mistede en stor personlighed
og inspirationskilde. Og set i
bakspejlet kan tabet virke som
et varsel om folkloristikkens ef-
terfølgende deroute. I 2002
blev faget nedlagt ved Køben-
havns Universitet.

Et af Birgitte Rørbyes forsk-
ningsområder var den danske
medicinhistorie. To år før sin
død indleverede hun en doktor-
disputats som blev bedømt og
antaget af Det Humanistiske
Fakultet. Hun nåede aldrig at
forsvare den. 

Men venner og kolleger tog
initiativ til at udgive den. En af
Birgitte Rørbyes elever, ph.d.
Anne Leonora Blaakilde, påtog
sig at redigere de efterladte di-
sketter og i december sidste år
udkom så Mellem Sundhed og
Sygdom. Om fortid, fremskridt
og virkelige læger: en narrativ
kulturanalyse.

Rørbyes disputats handler ik-
ke primært om sundhed og syg-
dom i historien, men om hvor-
dan den danske lægestand har
skrevet sin egen historie.
Lægernes historiefortællinger
er en slags folkesagn som kan
analyseres med folkloristikkens
metodeapparat. 

Her findes stof til mange
tværfaglige diskussioner og
derfor tog en gruppe historike-
re, folklorister og etnologer ini-

tiativ til et halvdagsseminar – et
slags posthumt disputatsforsvar
– i auditoriet i det gamle Kirur-
giske Akademi i Bredgade den
22. maj under effektiv ledelse
af folkloristen og ph.d.-stipen-
diat Lars Ole Andersen.

Udfordring af
selvopfattelsen
Det store anatomiske teater fra
1787 markerer mere end noget
andet den alliance mellem vi-
denskab, embedsstand og stats-
magt der dannede grundlaget
for universitetsmedicinens
fremgang. 

Under auditoriets kuppel sku-
er buster af dansk lægeviden-
skabs store gamle mænd ned
over tilhørerne. Over vinduerne
hænger relieffer af Hippokrates
og Galen. Og på dissektionsbor-
det denne dag lå en disputats
der angreb netop den selvopfat-
telse huset var bygget til at vise. 

Med udgangspunkt i hvad
hun kaldte narrativ kulturana-
lyse udfordrede Birgitte Rørbye
den traditionelle danske medi-
cinhistorieskrivning. I hendes
øjne havde lægerne skrevet de-
res historie for at befæste sin
privilegerede status på behand-
lerområdet, men lægerne var
langt fra de eneste der havde
varetaget sygdomsbehandlin-
gen i samfundet, mente Birgitte
Rørbye. Og måske heller ikke
de vigtigste.

Medicinhistoriske fortællin-
ger er tydeligvis et trækplaster.
Auditoriet var næsten fyldt af
tidligere kolleger, venner og fa-
miliemedlemmer samt lærere
og studerende fra fag som hi-
storie, etnologi og medicin. 

Handlingen blev indledt med
mindeord af professor i folklo-
ristik i Bergen, Bente Alver, som
overrakte en buket roser – en
for hver af den fraværende
præses’ (doktorand, red.) kvali-
teter som menneske og forsker
til Birgitte Rørbyes datter Iben.

Syv ekstraopponenter 
og et køkkenur
Men den akademiske kontro-
vers tog hurtig over efter den
indledende højtidelige og lidt
spændte stemning. Syv forskere
gav i korte indlæg – som en
slags ekstraopponenter – deres
synspunkter på de stærke og
svage sider i Birgitte Rørbyes
disputats. 

Ti minutter hver til Albert
Gjedde, læge ved Århus Univer-
sitet, læge og freelanceforsker
Henning Kirk, Århushistorike-
ren Gerda Bonderup, etnologen
Lene Otto, folkloristen Anne
Leonora Blaakilde, historikeren
Mads Mordhorst og medicinhi-
storikeren Thomas Söderqvist. 

Og de holdt sig stort alle in-
den for den afmålte tid. Det
sørgede ordstyrerens gennem-
trængende køkkenur for – til
publikums morskab.

På forhånd var der lagt op til
en debat mellem læger og folklo-
rister om fortidig sygdomsbe-
handling. Albert Gjedde prøve-
de i en række inspirerende ind-
læg i diskussionen at fyre op un-
der Science Wars mellem natur-
videnskab og humanister. Men
ingen tog rigtig handsken op. 

Lene Otto fra Institut for Et-
nologi og Arkæologi sagde i sit
indlæg at man måske skulle se
mere på nutiden end på forti-

den hvis man ville forstå dispu-
tatsen. Hun så Rørbyes arbejde
som udløber af den anti-medi-
kaliseringsbevægelse der fra be-
gyndelsen af 1970’erne har kri-
tiseret den moderne medicin og
lægernes autoritære stilling i
samfundet. 

Hvis tilhørerne havde forven-
tet en diskussion mellem læger-
ne og humanisterne om sand-
heden om tidligere tiders syg-
domsbehandling, blev de der-
for skuffede. Men det betød ik-
ke at den posthume disputats-
handling forløb uden
sværdslag. Disse kom blot til at
foregå over en anden og mere
overraskende front. Nemlig
mellem folklorister og histori-
kere.

Humanistisk brydekamp
Fra flere sider blev det påpeget
at Rørbyes tekst var svært til-
gængelig. Anne Leonora Blaa-
kilde mente dog at præses hav-
de haft blik for kompleksiteten i
den kulturanalytiske arbejds-
metode og som følge deraf var
begrebsanvendelsen under sta-
dig udvikling i teksten. 

Det satte historiker Mads
Mordhorst et stort spørgsmåls-
tegn ved; han mente at centrale

begreber var brugt ganske ure-
flekteret og at forfatteren der-
for endte tilbage i den essentia-
lisme det ellers var hendes mål
at undslippe. I sit forsøg på at
afmontere lægernes myte om
fortiden kom Birgitte Rørbye
dermed til at opbygge en ny. 

Thomas Söderqvist, Afdeling
for Medicinhistorie, mente at
præses ønske om at gøre op
med de danske lægers nationa-
le historieskrivning, slog åbne
døre ind; projektet ville have
set ganske anderledes ud hvis
hun havde sat sig bedre ind i de
sidste tyve års udvikling inden
for den internationale humani-
stiske forskning om medicinens
historie.

Det var en kritik der gav an-
ledning til hidsig debat mellem
de fremmødte folklorister og
gruppen af historikere. Det var
klart at der stod fagligt hjerte-
blod på spil på begge sider. Til-
hørerne kunne følge hvorledes
anklager om upræcise og umo-
derne forskningstilgange blev
mødt med krav om respekt for
enkelte fags særlige arbejdsme-
toder og indre problemstillin-
ger. 

Stemningen var til tider ans-
pændt mellem det der ellers fo-

rekom at være to nært beslæg-
tede faggrupper. En spænding,
der først fandt sin afslutning
sidst på eftermiddagen hvor se-
minaret blev afsluttet over et
glas vin.

Den vigtige debat
De mange fremmødte blev såle-
des vidner til hvor meget der er
på spil når eftermælet for et
universitetsfag skal bestemmes.
Og det uanset om det drejer sig
om medicin, historie eller fol-
kloristik. 

Seminaret viste til fulde rele-
vansen og sprængfarligheden
af det emne Birgitte Rørbye
havde kastet sig over, nemlig de
faglige discipliners historie.
Men lige så vigtigt understrege-
de arrangementet vigtigheden
af åbenhjertig diskussion om
disse farlige emner på tværs af
faggrænser. Og som Iben
Rørbye afsluttede med at sige
var den glødende debat helt i
hendes mors ånd. ■

Søren Bak-Jensen er ph.d.-sti-
pendiat på Afdeling for Medicin-
historie – Medicinsk-Historisk
Museum, KU.

Aldrig tidligere i universitetets historie er en doktordisputats
blevet antaget, men ikke forsvaret på grund af dødsfald. 
Sidste torsdag blev der afholdt posthumt disputatsforsvar ved
Københavns Universitet. Det blev til en levende diskussion 
om fagidentitet og historie

Birgitte Rørbye: ‘Mellem Sundhed og Sygdom. Om fortid, fremskridt 

og virkelige læger. En narrativ kulturanalyse’, Museum Tusculanums

Forlag, 2002.

Seminaret “Medicinhistoriske fortællinger” den 22. maj 2003 var arran-

geret af Forum for Tværfaglig Medicinhistorie ved Københavns Uni-

versitet, Afdeling for Medicinhistorie – Medicinsk-Historisk Museum, 

Institut for Arkæologi og Etnologi og Museum Tusculanums Forlag.

Posthume forsvar 
og historiske angreb
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Af Lise K. Lauridsen

Universitetet har oprustet
pædagogisk. Måske er
det ikke lige til at se når

ulæselige formler sejler hen
over tavlen eller et kaudervælsk
af akademiske fraser forstyrrer
budskabet til forelæsningen.
Men på universitetets fire
største fakulteter sidder der
faktisk folk og prøver at gøre
livet nemmere for studerende
og lærere med kurser i studie-
teknik, skrivekurser, under-
visnings- og vejledningspæda-
gogik.

En af dem er matematikeren
Kjeld Bagger Laursen der er
leder Center for Naturfagenes
Didaktik på KU: »Den typiske
undervisning på universitetet
er en meget stor dosis fore-
læsning i en stil som ikke nød-
vendigvis rammer de studeren-
de. Det er svært at vide om det
er os eller dem der ikke er eg-
nede. Men vi bliver nødt til at
overveje stilskift i undervisnin-
gen og måske ændre indhol-
det,« siger Kjeld Bagger Laur-

sen og understreger at det kan
gøres uden at sænke undervis-
ningens niveau. Hvis kvaliteten
af undervisningen bliver bedre,
så vil de studerende simpelthen
lære mere. Det er en af centre-
nes store opgaver i fremtiden.

Egne eksperter
Før i tiden tog pædagogiske
eksperter uden indsigt i faget
over når det gjaldt om at for-
bedre undervisning, men i dag
har Humaniora, Naturviden-
skab, Sundhedsvidenskab og
Samfundsvidenskab fået deres
egne pædagogiske fagfolk. 

»Didaktik kan bedre baseres i
det faglige. Så bliver perspekti-
vet forhåbentlig ikke at nu
kommer eksperterne trampen-
de ind og siger, så nu skal I se
hvordan man gør,« siger Kjeld
Bagger Laursen.

Lektor i pædagogik på KU To-
ne Saugstad Gabrielsen er mere
skeptisk over for de pædagogi-
ske centres tætte tilknytning til
de faglige miljøer.

»De ansatte på de pædagogi-
ske centre risikerer at få en

snæver pædagogisk profil hvis
de ikke også har en generel fag-
pædagogisk baggrund sammen
med den fagdidaktiske indsigt.
Og fordi centrene er meget små
ville det være smart med en el-
ler anden form for pædagogisk
koordinering, så man ikke risi-
kerer at sidde rundt på de for-
skellige fakulteter og forfægte
hver sin pædagogiske metode,«
siger Tone Saugstad Gabriel-
sen.

Kulturrevolution
Pædagogisk Udviklingscenter
Sundhedsvidenskab (PUCS) er
vokset ud af den gennemgri-
bende forandring af
undervisningen på medicin-
studiet der blev indført med
den nye studieordning i 2000.
Dengang var det Laboratoriet
for Kliniske Færdigheder der
stod for arbejdet.

»Vi tilbød alle lærere at støtte
og vejlede dem om de nye un-
dervisningsformer. Den nye
studieordning kræver en helt
anden stil end den gamle doce-
rende hvor du bare videregiver

informationer. Læreren skal
være lyttende og coachende.
Og det er helt ny undervis-
ningsform,« fortæller Lars
Kayser, leder af PUCS.

Studieordningen skubbede
gang i en kulturrevolution af
undervisningen. Og selv om der
langt fra er nok interesserede
til de pædagogiske kurser, så
har den nye studieordning med
case-baseret og studenterakti-
veret undervisning fået lærerne
på medicinstudiet til at inter-
essere sig mere for de pæda-
gogiske kurser på PUCS. 

Skidt for karrieren
På Samfundsvidenskab har
Pædagogisk Center øget infor-
mationsindsatsen. Det har
været vigtigt fordi de pædago-
giske centre ofte ligger som sa-
tellitter ved siden af fagene.
Folkene på Samfundsviden-
skabs pædagogiske center
prøver at få lærerne og de stu-
derende til selv at definere
hvad de mangler af redskaber i
undervisningen og studierne.
Og så skal det helst være kort

og effektivt. Det hjælper på in-
teressen. Især for universitets-
lærernes vedkommende. For
pædagogiske kurser har stadig
ikke den store betydning for
karrieren.

At der stadig ikke er gjort al-
vor af at ansætte efter under-
visnings- såvel som forsknings-
kompetencer er en anden årsag
til at det kan være svært at
lokke lærerne til kursus på de
pædagogiske centre.

»Det er altid ‘The Usual Sus-
pects’ der møder op til vores
kurser,« siger Peter Stray Jør-
gensen fra Formidlingscentret
på Humaniora og fortsætter:
»Hvis de unge lærere skulle ha-
ve fået lyst til at vide mere om
pædagogik efter deres forkø-
lede adjunktpædagogikum, så
risikerer de bare at misse en
lektorstilling.«

Siden 2000 har det været
lovpligtigt at vægte undervis-
ning og forskning lige ved
ansættelse.

Mangler forskning
Efter den nye universitetslovs

vedtagelse skal universiteterne
i endnu højere grad stå til regn-
skab for og være ansvarlige for
undervisning og forskning. Der-
for er der ingen vej uden om
mere fokus på undervisningen,
mener Kjeld Bagger Laursen.

Og de pædagogiske centre er
allerede ved at ændre karakter.
»De pædagogiske centres status
er ved at ændre sig fra at være
et overgangsfænomen til en de-
cideret forskningsdisciplin,« si-
ger Thomas Harboe: »I dag for-
venter både lærere og studeren-
de at det pædagogiske arbejde
er adskilt fra resten. Og der er
langt større bevidsthed om at
universitetet har brug for bedre
formidlere, undervisere og stu-
derende. Mere fokus på under-
visning vil også øge behovet for
forskning på området.«

Selv om der bliver flere og
flere kurser i universitetspæda-
gogik, så er den danske forsk-
ning på området stadig beske-
den. ■

likl@adm.ku.dk

TEMA UNDERVISNING ▼  

EKSPERIMENTET – Flere steder på universitetet er auditorierne ved at blive åbnet for nye pædagogiske metoder. Her er det medicinstuderende på 6. semester. 

Center for Naturfagenes
Didaktik: 
Oprettet 2001. Centret skal kvalitetssikre

undervisningen og placere naturviden-

skab centralt i samfund og kulturliv. Cen-

trets aktiviteter er delt ligeligt på stude-

rende, undervisere, uddannelsesplan-

læggere og forskningsformidling. 

www.naturdidak.ku.dk

Formidlingscenteret 
på Humaniora:
Oprettet 1992. Primært aktiviteter for de

studerende i form af skrivekurser, studie-

teknik m.v. Har kurser for lærere i under-

visning, vejledning og vurdering af op-

gaver.

www.hum.ku.dk/formidling

Pædagogisk Center 
Samfundsvidenskab:
Oprettet i 1995. Målet er at understøtte,

vejlede og undervise studerende og un-

dervisere. Arbejdet er delt ligeligt mel-

lem aktiviteter for studerende og ansat-

te samt et ‘IT learning lab’. 

www.samf.ku.dk/formidling

Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab, PUCS:
Oprettet 2002. Målet er støtte til det

pædagogiske og fagdidaktiske udvik-

lingsarbejde. PUCS uddanner undervise-

re, står for forskningsformidling, uddan-

nelsesplanlægning og evaluering.

www.pucs.ku.dk

Naturvidenskabeligt 
IT-kompetencecenter, NIK:
Oprettet 2001. Skal hjælpe studerende

og ansatte med at udnytte moderne IT-

ressourcer. 

www.nik.ku.dk

Kilde: Universitetspædagogik 2003

Didak hvad for noget?
»Didaktik er det lydlære for urmagere? I en engelsk ordbog står der at ‘didactic’ kan betyde ‘tilbøjelig til at

moralisere’! Men retfærdigvis også at ordet stammer fra græsk hvor det betyder ‘undervisningskunst’. På

fransk har den oprindelige betydning overlevet idet ‘didactique’ betyder ‘undervisningslære’. En kort rimelig

dansk forklaring er at didaktik betyder ‘læren om undervisningens indhold og formål’.«

Fra indledning til foredrag af Kjeld Bagger Laursen, leder Center for Naturfagenes Didaktik på KU

Pædagogik er ej blot til pynt
Fem pædagogiske centre er vokset frem på Københavns Universitet
de sidste ti år. Her arbejder de ansatte på at forbedre undervisning

og læring for studerende og ansatte

Hvad laver de pædagogiske centre?

F O T O S ·  K L A U S  H O L S T I N G
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Af Lise K. Lauridsen

At undervise på universi-
tetet er et af de mest iso-
lerede jobs man kan ha-

ve. Derfor prøver flere studier
at åbne auditorierne for mere
dialog om hvad der foregår. 

På Københavns Universitet har
der været forsøg med supervi-
sion af lærernes undervisning
efter dårlige evalueringer. Ude
på Roskilde Universitetscenter
(RUC) får alle lærere derimod en
kollega som tilhører til undervis-
ningen mindst en gang om året. 

Mogens Niss, leder af den na-
tionale forskerskole for de na-
turvidenskabelige fags didak-
tik, har været med til at åbne
auditorierne på RUC for kolle-
ger. Han mener at besøgene for
alvor fik sat gang debatten om
hvordan det går med undervis-
ningen.

»At se hinanden undervise
kan for nogen have karakter af
at invitere folk med på toilettet.
Det er intimitetskrænkende. En
ting er at de studerende ved
hvad der foregår, noget andet
er kolleger og konkurrenter,«
fortæller Mogens Niss, der også
leder 2. årgang af den naturvi-
denskabelige basisuddannelse
på RUC hvor lærerteamet har
aftalt gensidig supervision ved
projektvejledning.

Underviserne har taget de
nye tiltag pænt siden RUC star-
tede initiativet for en tre år si-

den på de studerendes initiativ.
Baggrunden var de studeren-
des observationer af hvor store
forskelle der var på undervis-
ningen både i stil og metode.
Og i dag har mange lærere fun-
det inspiration til at ændre de-
res undervisning og vejledning. 

Tabu
I dag er der en øget bevidsthed
om at pædagogik er andet end
en taktisk undvigemanøvre for
at få flere studerende til at bes-
tå, men sådan har det ikke altid
været.

»Før i tiden sagde man at
dem der har brug for undervis-
ning ikke burde studere på uni-
versitetet. For dem der fortjente
navnet studerende, de kunne
nemlig godt selv – også uden
undervisning,« fortæller Mo-
gens Niss.   

Og selv om sådanne holdnin-
ger hører en anden tid til, så
mener de studerende stadig der
er noget helt galt med holdnin-
gen til undervisning på univer-
siteterne.

»Undervisningen bliver ikke
taget alvorligt nok. Det kan vi
se på evalueringerne der
næsten aldrig bliver fulgt op,«
siger Trine Ingemansen, uddan-
nelsespolitisk ordfører i Danske
Studerendes Fællesråd: »En
form for supervision kunne
være en god måde at tage hul
på diskussionen af undervisnin-
gens kvalitet for lige nu er un-

dervisningsevaluering noget
nært et tabu. Kun i de mest
grelle tilfælde bliver der grebet
ind over for underviserne, men
vi skal af med mistilliden og i
stedet skabe nogle gode alter-
nativer til de tåbelige spørge-
skemaer, så underviserne kom-
mer til at opfatte debat og fo-
kus på undervisningen som et
gode,« siger Trine Ingemansen
der læser dansk på Københavns
Universitet.

Overvågning
På Humaniora og Naturviden-
skab er der blevet brugt super-
vision i undervisningen når der
er kommet dårlige evalueringer.

Lærernes fællestillidsmand
Leif Søndergaard bryder sig
dog ikke om at kæde dårlige
evalueringer sammen med en
form for overvågning.

»Jeg bryder mig ikke om en
gabestoksmodel. Universitetet
skulle hellere gøre mere for at
give de ansatte bedre undervis-
ningskompetencer. Hvis det
blev obligatorisk for lektorer at
tage pædagogiske kurser lige-
som det er for adjunkter, så vil-
le vi også få en kultur hvor der
ikke var tabu om undervisnin-
gen. I dag er det nærmest en
personlig byrde hvis man har
problemer med undervisnin-
gen, men mange lærere har fak-
tisk ikke fået et pædagogisk
kursus i årevis,« siger Leif Søn-
dergaard.

Deleundervisning
På Matematisk Institut på
Københavns Universitet har de
prøvet kollegasupervision og
haft blandede resultater, for-
tæller tidligere studieleder
Kjeld Bagger Laursen.

»Vi havde et meget fint forløb
med en del interesserede kolle-
ger hvor det lykkedes at gøre
det udbytterigt for både lære-
ren og den ‘besøgende’. Men
ved andre lejligheder er det
mislykkedes fordi sådan noget
meget nemt bliver opfattet som
kontrol,« fortæller Kjeld Bagger
Laursen.

Han mener dog fortsat at det
vil være en stor forbedring at få
mere åbenhed om undervisnin-
gen, i form af at dele sine erfa-
ringer og måske også timer
med andre lærere. 

»Vejen frem er at gøre under-
visningen til et område hvor vi
kan samarbejde. På Naturvi-
denskab har vi snakket om te-
amteaching. Det vil sige at flere
lærere underviser sammen. Det
vil vi gerne indføre for så man-
ge undervisere som muligt. Det
er lidt af et stilskift fra den pri-
vatpraktiserende lærer, men
det er nemmere at håndtere
problemer i undervisningen
hvis man ikke opretholder fore-
stillingen om læreren som kon-
ge i sit eget lille rige,« siger
Kjeld Bagger Laursen. ■

likl@adm.ku.dk

En 45-årig mand bliver indlagt akut efter havear-
bejde med stærke smerter i ryggen. Sådan lyder
starten på timen i reumatologi på Hvidovre

Hospital. I auditorium fem sidder ni studerende fra
sjette semester på medicinstudiet og nipper til mor-
genkaffen. En rygsøjle i plastic pryder katederet og
et billede af en diskusprolaps hænger på tavlen.   

Vi er til studenteraktiveret undervisning. Sådan
kaldes medicinstudiets pædagogiske eksperiment
der er et skridt væk fra forelæsninger og udenads-
lære hen mod en mere aktiv indlæring. 

Henrik Søndergaard lægger ud med at stille diag-
nosen diskusprolaps. 

»Hvordan er gangarten? Opstår der smerter når pa-
tienten nyser?« Overlæge Ulrik Birk Lauridsen leder
slagets gang i en pause fra stuegangen. Hurtige og
ind imellem ledende spørgsmål fyger fra ham. Hen-
rik Søndergaard og hans medstuderende svarer lidt
gættende på hvilke undersøgelser, blodprøver og be-
handlingsmuligheder lægen har. Ulrik Birk Lauridsen
supplerer op med flere oplysninger inden han traver
videre ad Hvidovre Hospitals kilometerlange gange.  

SAU på 117 måder
Henrik Søndergaard og Stine-Mathilde Dalskov går
fra timen med tilfredshed. Det var en god time.

»Lærerne på hospitalet er ofte bedre end på Pa-
num, måske fordi de til dagligt er læger og derfor
kan komme med relevante eksempler deres hverdag.
Det kan være svært hvis du sidder og underviser i
anatomi på Panum,« siger Stine-Mathilde Dalskov.

Som forsøgskaniner i medicinstudiets nu tre år
gamle studieordning er de vant til lidt af hvert:

»Vi har haft SAU(studenteraktiveret undervis-
ning) på 117 måder. Hvordan det rent praktisk for-
løber er helt op til den enkelte underviser,« siger
Henrik Søndergaard og fortæller at der er lærere der
sætter sig hen i et hjørne og lader det være op til de
studerende hvad der skal foregå.

»Det kan blive for selvstændigt fordi nogle undervi-
sere fralægger sig ansvaret og måske ikke helt ved
hvordan de skal undervise,« siger Henrik Søndergaard.

Husker bedre
Ingen af de to er dog i tvivl om at stoffet hænger
bedre fast når man selv for lov at tænke over tingene
end når det hele bliver serveret til forelæsningerne.

»Forelæsningerne er interessante nok så længe de
varer, men de er ikke gode for langtidshukommel-
sen,« siger Stine-Mathilde Dalskov.

Henrik Søndergaard vil dog ikke undvære fore-
læsninger til den mere hårdkogte gennemgang af
medicinernes legendarisk store pensum.

De er enige om at den nye undervisningsform gør
dem mere aktive. Hvis de studerende ikke er ordent-
ligt forberedt til undervisningen, så fungerer det
simpelthen ikke.

»Mange undervisere har sagt at vi virker dygtigere
end tidligere hold, men jeg tror forskellen er at vi er
blevet tvunget til at læse op på stoffet langt tidligere
i forløbet. Og når metoderne bliver rigtig etablerede,
tror jeg også det bliver en bedre uddannelse til
læge,« siger Stine-Mathilde Dalskov.■

likl@adm.ku.dk

AKTIV –
De studerende

på medicin er

blevet med-

ejere af under-

visningen. 

Luk auditorierne op
Problemer med at undervise er stadig et tabu på universiteterne. 
Derfor må auditorierne åbnes og pædagogiske kurser gøres
obligatoriske, så undervisningen ikke forbliver en privat sag

En lektion 
i medansvar
God undervisning handler
ikke kun om underviserens
evner. Også de studerende
skal være med, mener medi-
cinerne på sjette semester. 

Pædagogisk oprustning
»Etableringen af stadigt flere pædagogiske centre og enheder har

forskellige institutions-interne årsager, men den bagvedliggende og

tungtvejende årsag er ganske givet de generelt ændrede vilkår og

øgede samfundsmæssige krav til uddannelsernes kvalitet.«

Fra artikel i bogen ‘Universitetspædagogik år 2003 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk.
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Unikt sted
»Kommunehospitalet er væsentlig historisk, bymæssig og arkitektonisk betydning. Ved

etablering af Center for Folkesundhed og Samfund vil der blive taget udgangspunkt i disse

værdier.«

Fra rapport om 'Center for Folkesundhed og samfund på Københavns Universitet', 

april 2002 lavet i samarbejde mellem Københavns Universitet, 

EjendomsSelskabet Norden A/S, ProCon, Danmark og Hasløv &Kjærsgaard.BYGNINGER ▼  

kan flytte ind på Kommuneho-
spitalet og få gang i opbygnin-
gen af et helt nyt campus. At få
samlet fagene kommer til at be-
tyde meget for det tværfaglige
samarbejde som vi skal satse
meget mere på i fremtiden«, si-
ger Tage Bild, dekan på Sam-
fundsvidenskab.

Også Folkesundhedsviden-
skab har siden det blev oprettet
i 1997 kun haft midlertidigt tag
over hovedet. I øjeblikket bor
det betrængte institut i alt for
små og spredte lokaler, blandt
andet en lejet træpavillon
udenfor Panum. 

»Det har været en lang og
trang proces specielt fordi vi er
et nyt institut. Men hele tiden
har vi gået og sagt: Det går nok,
for nu flytter vi jo snart,« siger
Allan Krasnik og indrømmer at
han flere gange har været ved
at opgive ævred med hensyn til
flytningen til Kommunehospi-
talet. ■

Af Lise K. Lauridsen 

Som Kommunehospitalet
ligger derude ved Søerne i
al sin pragt, er det helt

århusiansk at tænke på at
45.000 gode kvadratmeter i In-
dre By har ligget øde hen i snart
tre år.

Men nu skulle det være gan-
ske vist at de studerende og an-
satte på Folkesundhed, Antro-
pologi, Sociologi og Statskund-
skab snart kan tage bygninger-
ne i brug. Folketingets Finans-
udvalg havde før redaktionens
afslutning endnu ikke godkendt
Københavns Universitets leje-
kontrakt med EjendomsSelska-
bet Norden. Men ifølge kilder i
Finansudvalget får KU nu efter
al sandsynlighed grønt lys til
endelig at kunne flytte ind på
Kommunehospitalet.

Men før flyttekasserne pak-
kes, skal der først rives ned og
bygges op igen. Efter de hidtidi-

ge planer vil første fase af byg-
geriet tage godt et år. I slutnin-
gen af 2004 vil Sociologi og de
fleste af de sundhedsvidenska-
belige enheder så kunne flytte
ind. Resten af Center for Folke-
sundhed og Samfund – som ar-
bejdstitlen hedder – vil stå fær-
dig om to år, og så er det Antro-
pologi og Statskundskabs tur til
at få et bedre fysisk arbejds- og
studiemiljø. Resten af hospita-
let skal udlejes og eventuelt la-
ves om til boliger.

Siden forhandlingerne om le-
jeaftalen begyndte i 2000 har
universitetets tekniske admini-
stration kæmpet for at få lov at
ombygge de fredede bygninger.
Ifølge prorektor Jørgen Olsen
er det dog primært striden om
huslejereformen der har været
den store tidsrøver.  

»Kommunehospitalet bliver
et af de flagskibe der gør at fol-
kesundheds- og samfundsvi-
denskaberne får langt bedre ar-

bejdsvilkår. Den fysiske nærhed
giver meget bedre mulighed for
at skabe et tværfakultært sam-
arbejde og udnytte hinandens
ekspertiser bedst muligt,« siger
Jørgen Olsen.

Lang ventetid
På Antropologi, Sociologi og
Statskundskab der i dag har til
huse på mere end seks forskelli-
ge adresser i Indre By, har ven-
tetiden været lang.

De studerende har hverken
haft kantine eller grupperum.
Efterhånden har alle vænnet sig
til undervisningslokaler med
dårlig luft, stole der giver ondt i
ryggen og neonlys der får øjne-
ne til at svie. For sådan har for-
holdene altid været. Og vedli-
geholdelsen har stået på stand-
by fordi Kommunehospitalet
hele tiden har stået og ventet
på nye beboere.

»Det er en stor lettelse at det
endelig er blevet vedtaget at vi

Nyt liv i Kommunehospitalet
Efter tre år på venteliste er der endelig udsigt til at de stude-
rende og ansatte på Folkesundhed, Sociologi, Antropologi og
Statskundskab får et bedre fysisk studie- og forskningsmiljø

Fra hospital til campus

1994: Et privat arkitektfirma henvender sig til

Københavns Kommune med spørgsmålet om hospi-

talet er til salg. Sladderen går om at det er Køben-

havns Universitet (KU) som gerne vil købe bygnin-

gerne.

1995: Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) vil

sælge. KU får gennemført tekniske undersøgelser af

Kommunehospitalet(KH) for at finde ud af om kvali-

teten af bygningerne er god nok, og hvad det vil ko-

ste at bygge om.

1996: KU lægger billet ind på køb af KH.

1998: KH lukker og sættes til salg.

1999: Ejendomsselskabet Norden køber hospitalet.

Første udkast til en huslejereform for universiteter-

ne. 

2000: KU får lov til at lave en lejekontrakt af mini-

steriet. Indflytning ventes at ske allerede februar

2001.

2000: Forhandlinger om huslejereformen der bety-

der at det ikke længere skal være gratis for universi-

tetet at bo i statens bygninger. Første udkast af ord-

ningen betyder at universiteter på dyre grunde skal

give penge til universiteter i provinsen der bor billi-

gere. For Københavns Universitet giver det et minus

på 150 millioner kroner.

2001: Københavns Universitet får en særordning

hvor staten vil kompensere for de ekstraudgifter der

er forbundet med det nye KUA og det bioteknologi-

ske center.

2002: De tekniske og praktiske forberedelser af

udflytningen er færdige.

2003: Lejekontrakten er klar til underskrift når

universitetets husleje er forhandlet på plads og Fol-

ketingets finansudvalg har godkendt den.

Tilflyttere fra sundhedsvidenskab:

– Institut for Folkesundhedsvidenskab

– Samfundsodontologi

– International Sundhed

– Afdeling for almen medicin

Tilflyttere fra samfundsvidenskab:

– Sociologisk Institut

– Institut for Antropologi

– Institut for Statskundskab

– Fakultetsadministration

– Reprocenter

Eksterne sektorforskningsenheder:

– Central Forskningsenhed for Almen Praksis

– Institut for Sygdomsforebyggelse

– Statens Institut for Folkesundhed

– Teoretisk Specialeuddannelse i Almen Medicin

– Universitetsklinik for Almen Medicin

– Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og

Omsorgsforskning

– Dansk Selskab for Almen Medicin

Centret kommer også til at rumme:

– Studenterboglade 

– Studentercenter

– Gæsteboliger

– Auditorier, undervisnings- og eksamenslokaler,

grupperum, kantine

Center for Folkesundhed og Samfund
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Af Bente Bundgaard

NEW YORK – Amerikan-
ske studerende er ved at
udvikle samme forbru-

gerbevidsthed over for deres
undervisere som når de køber
tøj og musik. 

Hvorfor eksempelvis tage ti-
mer hos en professor der noto-
risk er svær at få høje karakte-
rer hos? Det risikerer jo blot at
trække ens gennemsnit ned. Så
inden man indskriver sig på
professor X eller Y’s kursus, kan
man checke hans eller hendes
karaktergivning på en af USA’s
voksende internetsteder for
den type oplysninger.

»På et af de kurser jeg tænkte
på at tage, havde professoren
ikke givet et eneste A (den høje-
ste karakter, red.). Og jeg tænk-
te at hvis der ikke er nogen
chance for at få A, så tager jeg
ikke det kursus,« siger Kelaine
Conochan, førsteårsstuderende
på University of Maryland, til
New York Times.

Hun havde fundet sine oplys-
ninger på pick-a-prof.com. Men
den tjeneste er ikke alene. På
mange af internetsiderne kan
man fx få andre studerendes
subjektive vurderinger af de
forskellige professorer.

På professorperformance.com

kan man fx se at Donald Gag-
non fra University of South Flo-
rida »er en god professor«. Så
professoren i engelsk litteratur
får sig et A+ i disciplinerne ‘let-
hed’, ‘coolness’ og ‘værdi’. 

Og på ratemyprofessors.com
kan man konstatere at Drew
Faust som underviser i historie
på Harvard University, er »den
værste nogensinde«. Skudsmål
1 ud af maks. 5. Dumpekarak-
ter med andre ord.

Forbrugerisk tilgang
Den forbrugeriske tilgang til hø-
jere uddannelse afspejler ten-
densen mod at anskue universi-
tetet mindre som et forum for
læring for læringens egen skyld
end et trin på en karrierestige.
Og hvis stigen har høje trin, er
det ikke bare vigtigt at have
gået på et velanskrevet univer-
sitet, men også at have fået ek-
samen med gode karakterer.

Så slut med at tage de kurser
man har lyst til fordi man gerne
vil vide noget om det der under-
vises i. Og ind med en langt me-
re målrettet udvælgelse der har
øjnene fast hæftet på begrebet
succes og jobmulighederne bag-
efter.

Internetsiderne som giver
oplysninger om karaktergivnin-
gen, baserer sig på offentligt til-

gængelige informationer eller
oplysninger som kommer fra de
pågældende universiteter selv.

Så stædige studerende har al-
tid kunnet få den slags informa-
tion på egen hånd. Men inter-
netsidernes idé er at have sam-
let oplysningerne i en let over-
skuelig form og gøre adgangen
nemmere.

»Det er aldrig nemt at få fat i
oplysningerne, og i adskillige
tilfælde har vi måttet bruge en
advokat, men det er aldrig
kommet så langt som til rets-
sager,« siger Chris Chilek som
grundlagde ‘pick-a-prof.com’
sammen med en kammerat fra
Texas A&M University.

De forskellige universiteters
elevklubber betaler så for at
have adgang til disse sider.
‘Pick-a-prof.com’ er således nu
til stede på 51 universiteter og
koster 5-10.000 dollars om
året, cirka 35-70.000 kroner.

Andre sider kan man abon-
nere på selv – og atter andre
igen er nærmest con amore
foretagender som studerende
arbejder med i deres fritid. 

Nogle gange bruger lærerne
også sådanne internetsider.
Ikke blot for at se om deres ka-
raktergivning er på linje med
andres, men også for at holde
øje med hvad eleverne mener

om dem. Men ikke alle er be-
gejstrede for den kultur som
forbruger-orienteringen hos de
studerende – og måske også
hos professorerne – giver ud-
tryk for.

»Jeg siger ikke at himlen fal-
der ned, eller at vi har en krise,
men jeg tror på at hvis man
begynder at orientere sit arbej-
de mod at få applaus hos pub-
likum, så har det uheldige virk-
ninger,« siger University of
Marylands direktør for under-
graduate antropologi-studier,
William T. Stuart.

Hvis professorerne begynder
at undervise for at blive popu-
lære, er der ikke langt til at lade
de svære og krævende opgaver
ligge for i stedet at få pluspoint
ved at give en masse nemme
ting for, som så kan begaves
med høje karakterer.

Taberne vil i så fald blive
professorerne som risikerer at
få skrammer i deres professio-
nelle renommé og omdømme.
Og i sidste ende vil sådan et
scenarie også gøre de studeren-
de selv til tabere hvis de ikke
får tilstrækkeligt med udfor-
dringer i løbet af deres univer-
sitetstid. ■

Bente Bundgaard er freelance-
journalist og bosat i New York.

EVALUERING ▼  

Rektorer for ligestilling

T YSKL AND: Rektorkollegiets årsmøde i Dresden i
maj havde fokus på ligestillingen på de videregående
uddannelser. Konferencens ordstyrer, professor Klaus
Landfried, konstaterer i et referat at vilkårene for
kvindelige ansatte og forskere lader meget tilbage at
ønske. Årsmødets deltagere diskuterede konkrete til-
tag som fx at anonymisere ansøgerne ved bedømmel-
sen af forskningsprojekter. Betonet blev også vigtig-
heden af forbedrede arbejdsvilkår for forskere og en
bedre balance mellem fritid og arbejdsliv. Rekrutte-
ring af kvinder til naturvidenskab, teknik og medicin
bør ifølge de tyske rektorer fremmes gennem et mere
fleksibelt indhold i aktuelle uddannelseslinjer. Flere
kvinder end mænd påbegynder en længerevarende
uddannelse i Tyskland, og det er vigtigt at de højere
niveauer kan matche den balance.
Læs mere på www.hrk.de.

MIT har ondt i 
økonomien 

USA: Det er ikke kun de delstatslige universiteter der
har en dårlig økonomi. Selv private og relativt rige
universiteter er ramt af afmatningen. Det velrenom-
merede Massachusets Institute of Technology for
eksempel. Skolens rektor, Charles M. Vest, udtaler at
2004 budgettet er kritisk og at niveauet for 2005 kan
blive endnu strengere. Det er dog et lyspunkt at de
eksterne forskningsbevillinger stiger. De generelle
økonomiske problemer hænger sammen med ned-
gangen på Børsen. MIT’s endowment er dalet i værdi
fra 6,5 til 5,5 milliarder dollar, indtægterne bliver tre
procent lavere næste år, og samtidig stiger udgifterne
til pensioner kraftigt. I løbet af de seneste tyve år er
balancen mellem indtægtskilderne forskudt. Mens
studieafgifter stadig udgør cirka 25 procent af ind-
tægterne, er grundkapitalen og private donationer
steget fra 20 til 43 procent. Forskningsindtægterne er 
i samme periode dalet fra 60 til 33 procent. En igang-
værende indsamlingskampagne håber at rejse to
milliarder dollars inden udgangen af 2005.
Læs mere på
http://web.mit.edu/newsoffice/nr/2003/town-
meeting.html.

Kontroversiel liberal 
reform

AUSTRALIEN: Den liberal-konservative regering har
fremsat forslag til en universitetsreform med en ny
tiårsplan. En ny bevillingsmodel kommer til at øge
konkurrencen mellem uddannelsesstederne. Univer-
siteterne vil få større frihed til at fastsætte sine under-
visningsafgifter inden for rammerne af det fastsatte
interval som regeringen udstikker. I år koster en ud-
dannelsesplads på medicinstudiet fx 6.136 AUD (ca.
25.000 kr.), men for fremtiden skal uddannelses-
stederne frit kunne fastsætte afgiften til mellem nul 
og 8.355 AUD. En plads på humanistiske eller sam-
fundsvidenskabelige fakulteter vil kunne stige fra
3.854 til maksimalt 5.010 AUD. Læreruddannelser 
og sygeplejerskeuddannelser betegnes som nationale
prioritetsområder, så der vil et års studier højst koste
3.854 AUD. Reformen møder stærk modstand fra de
studerendes og de ansattes organisationer der kriti-
serer den for at ramme studerende med økonomisk
svag baggrund. 
Læs mere på www.backingaustraliasfuture.gov.au/.

INTERNATIONALT NYT ▼  

Giv din professor
karakter
USA’s universitets-
lærere bliver nu
udsat for det
samme karakter-
ræs som præger 
de studerendes liv. 
En række inter-
netsider vurderer
professorerne på 
en række kriterier
såsom undervis-
ningskvalitet,
venlighed og
‘coolness’

Akademisk service
»Over a quarter of a million students have discovered the benefits of

using the academic services provided by Pick-A-Prof! Become a member

today, and make educated decisions about the courses and professors

you take.«

Fra www.pick-a-prof.com.
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VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med

mellemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

VIDENSKABET
KØNSFORSKNING

Af Mette Liv Mertz

Køen uden for Pan Club i
Århus strækker sig langt
hen ad gaden, så de der

måtte være betænkelige ved at
blive genkendt på denne side af
porten, skotter nervøst ind mod
muren. Det er 1. august og der-
med atter tid til de årlige par ti-
mers gratis fadøl på husets reg-
ning. 

Vi står småsnakkende og for-
ventningsfulde på rad og ræk-
ke; nogle checker lige uret
mens andre hælder den sidste
tår medbragte flaskeøl ned for-
bi drøbelen. Jeg lader mine
øjne vandre hen over de ven-
tende mænd og kvinder. Som vi
står dér, er det påfaldende så
meget vi ligner hinanden: Kort
hår, stram T-shirt og jeans. Og
hvis vores balanceevne skulle
svigte senere på aftenen, er det
i hvert fald ikke hælehøjden vi
kan give skylden. Døren ind til
diskoteket åbnes, og endnu fem
får adgang til det forjættende
fadølsreservoir. 

Et par slutter sig til optoget.
De skiller sig til gengæld så me-
get ud fra de øvrige at det er
svært at lade være med at stirre.
De to unge kvinder har langt
hår og er iklædt kjoler, dinglen-
de ørenringe og lange sorte
støvler. De ser lidt beklemte ud,
men de blikke de tilkaster hin-
anden antyder at de ikke er
kommet forbi ved et tilfælde.

Så sker der noget: En af de
kvinder der fører sig mest tradi-
tionelt maskulint frem siger
højt: “I er vist gået forkert – det
her er ikke nogen zoologisk ha-
ve!” De omkringstående mum-
ler og nikker. “Jamen, har Pan
Club ikke fødselsdag?” svarer
den ene af de to senest ankom-
ne. “Jo, og det er ikke menin-
gen at sådan nogen som jer skal
komme og drikke øllet fra os!” 

Hverken jeg eller “kjolerne”

tør tage kampen op mod freds-
bryderen eller hendes slæng, så
de kjoleklædte kvinder fortræk-
ker. Det ender med at forsam-
lingen på Jægergårdsgade – set
udefra, i hvert fald – igen er en
forholdsvist homogen gruppe. 

Men hvor skulle “kjolerne”
ellers være gået hen? Denne
kronik præsenterer en teori der
blandt andet har til formål at
skabe et rum til dem... og til de
mange andre der heller ikke
køber hele indholdet i de “iden-
titetspakker” kulturen byder os
at vælge imellem.

Landsforeningen for bøsser og
lesbiske (LBL) har eksisteret si-
den 1948. Initiativtagerne på-
beråbte sig i første nummer af
medlemsbladet Vennen en sær-
artstatus: “Homofili [...] føles
som vor natur, som vi må affin-
de os med, om ikke vi skal gøre
vold på vore egne følelser”. 

Indtil 1992 blev Pan Club i
Århus drevet af LBL-frivillige
hvorefter stedet blev overtaget
af en forpagter, men porten i

min lille anekdote ovenfor fører
stadig ind til LBL-Århus’ lokaler. 

Som det fremgår af citatet 
fra Vennen var foreningens stra-
tegi udpræget assimilatorisk.
Den homoseksuelle blev itale-
sat som en særlig menneske-
type der afveg fra flertallet,
men som havde krav på beskyt-
telse i kraft af sin status som
mindretal. 

I det følgende vil jeg præsen-
tere en amerikansk teoridan-
nelse og aktivismeform der

promoverer en ganske ander-
ledes strategi.

Queer-teori
Termen queer theory blev første
gang anvendt ved en akademisk
konference i New York i 1990.
På amerikansk har glosen queer
tidligere været brugt som en
nedsættende betegnelse for pri-
mært mandlige homoseksuelle,
men mere generelt betyder ordet
også ‘sær’, ‘afvigende’ og ‘skæv’. 

Teorien var groft skitseret pro-
duktet af en fusion mellem sek-
sualitets- og kønsstudier, men
helheden skulle hurtigt vise sig
at være mere end blot summen
af de to hovedbestanddele. Ind-
til da havde seksualitetsstudier
nemlig nærmest været ensbety-
dende med historisk dokumen-
tation af bøsser og lesbiskes le-
vede liv. ‘Bøsse’ og ‘lesbisk’ blev
de historiske aktører defineret
som hvis de forelskede sig i,
blev tiltrukket af og/eller dyr-
kede sex med personer af sam-
me biologiske køn. 

Queer-teorien rettede deri-
mod kikkerten (og kanonen!)
mod normativiteten. Både mod
den heteronormativitet som
lovgivningsmæssigt og kultu-
relt privilegerer heteroseksu-
elle monogame parforhold,
men også mod den normative
homoseksuelle essenstænkning
som citatet fra Vennen og min
indledende anekdote var ek-
sempler på. 

Teorien adskilte sig dermed
radikalt fra de forudgående be-

stræbelser på synliggørelse af
seksuelle minoriteter. Det nye
perspektiv skulle med den dan-
ske queer-litterat Dag Heedes
ord i stedet tjene til at mærk-
værdiggøre det selvfølgelige (i
Heedes tilfælde den litterære
kanon). 

Også inden for kønsforsknin-
gen skiftede fokus i stigende
grad fra køn som noget man har
til noget man gør. Og også her
gled synliggørelsesprojektet
mere og mere i baggrunden:
Nu handlede det ikke længere
om fx at bevise at kvinder også
havde spillet en rolle i histori-
en. I stedet blev der teoretiseret
over køn som et relationelt og
strukturerende princip. Dermed
blev det muligt at problemati-
sere kategorierne ‘mand’ og
‘kvinde’ og påvise at disse var
historiserbare og foranderlige
størrelser. 

Med den nye optik kunne for-
skere udsætte ‘det mandlige’ og
‘det kvindelige’ for samme
mærkværdiggørende greb som

de seksuelle identitetskategori-
er blev underkastet. Fusionen
af køns- og seksualitetsforsk-
ning gjorde det endvidere mu-
ligt at teoretisere over de to
markørers placering i et større
regulerende system som den
amerikanske filosof Judith
Butler har kaldt den hetero-
seksuelle matrix. Butler vil jeg
vende tilbage til.

Siden Freud har køn og sek-
suel orientering for mange
stået som de allermest centrale

kendetegn ved menneskers per-
sonlighed. Freuds repressions-
hypotese, som netop forudsatte
seksualiteten som en iboende
kraft, fik en renæssance i
1960’erne i kraft af den seksu-
elle revolution. Seksualiteten
skulle nu slippes løs af sit (bor-
gerlige) fængsel. 

Forståeligt nok indgød
1960’ernes seksualpolitiske kli-
ma derfor også til frigørelsesbe-
stræbelser der tog udgangs-
punkt i seksualiteten som en in-
dre kerne som skulle befries.
Dette udgangspunkt levede den
homoseksuelle borgerrettig-
hedsbevægelse da også fint
med de næste 20 år. 

En af queer-teoriens helt sto-
re inspirationskilder er den
franske filosof Michel Foucault.
Han forkastede blandt andet
idéen om en essentiel drift,
men efterhånden som dette nye
syn på seksualitet vandt indpas,
opstod der imidlertid et dilem-
ma: Hvordan kunne man kom-
binere kampen for konkrete in-
dividers rettigheder til at være
for eksempel homoseksuelle
med opfattelsen af seksualitet
som en social konstruktion in-

stalleret af magt? Og hvorfor
overhovedet skifte fra en en-
hedsbaseret til en forskelsbase-
ret politisk strategi?

Queer-aktivisme
Samme år som begrebet queer
theory blev formuleret for
første gang i universitetssam-
menhæng, opstod aktivistgrup-
pen Queer Nation i New York.
Queer Nation var en udløber af
ACT UP (AIDS Coalition To Un-
leash Power) der via teatralske
happenings kritiserede de høj-
reorienterede 1980’er-regerin-
gers manglende vilje til at af-
sætte økonomiske midler til
forskning i og oplysning om
aids samt til pleje af de smitte-
de. 

De fleste aids-ramte var på
daværende tidspunkt homo-
seksuelle mænd, og det der i 
de amerikanske homo-subkul-
turer havde antaget epidemiske
dimensioner, blev derfor i fol-
kemunde omtalt som en ‘bøsse-
sygdom’. 

Assimilations-strategien syn-
tes at have spillet fallit; toleran-
cen over for mænd der rettede
deres seksuelle begær mod an-

Identiteterne 
der blev borte

Queer-perspektivet gør op med faste identitetskategorier
som ‘bøsse’, ’lesbisk’, ‘mand’ og ‘kvinde’. Men hvad sker

der med borgerrettighedspolitik og -aktivisme når der ikke
længere er nogen fælles identitet at forsvare?

»Den heteroseksuelle matrix udstikker ikke blot retningslinjer 
for hvordan vi kan gebærde os, men afgrænser også 
horisonten for hvilke typer adfærd vi umiddelbart kan forstå.«
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De/t skæve
»Queer i den brede forstand som de/t skæve, trænger sig på i kulturen og i samfundet i disse år. Og noget ty-

der på at det [...] bliver et af de træk der kommer til at dominere det første tiår af det nye årtusinde. Det

skæve dukker [...] op alle steder, i adfærd, i kultur og i forskning og som et perspektiv i forskning og videns-

produktion. 

Hilda Rømer Christensen, citat fra Kvinder, Køn & Forskning, nr. 1/03 om queer og skæve køn.

dre mænd, var tilsyneladende
ikke blevet synderligt øget. Én
forklaring kunne være at de re-
formistiske forsøg på at itale-
sætte homoseksuelle som en
ensartet gruppe der som mino-
ritet kunne påberåbe sig lige
rettigheder, havde haft en
boomerang-effekt. 

Det der havde bundfældet sig
i den offentlige mening, var
nemlig ikke at homoseksuelle
var ligesom heteroseksuelle på
nær et enkelt punkt, nemlig de-
res seksuelle præference. Dette
havde ellers været det identi-
tetspolitiske ‘salgstrick’. 

Tværtimod havde ‘den lille
forskel’ fået metonymisk vokse-
værk. Den stod nu tilbage som
det vigtigste karakteristikon
ved bøsserne – før ‘menneske’,
‘mand’, ‘amerikaner’ og så vide-
re. Betydningskæden var fuld-
endt: Analsex er syndigt → Bøs-
ser er frem for alt andet mænd
der dyrker analsex med andre
mænd → aids smitter forholds-
vist lettere gennem analt sam-
leje → aids er guds straf over
synderne! 

Skulle man bryde denne cir-
kelslutning, nyttede det altså

åbenbart ikke at tage udgangs-
punkt i hvem risikogruppen
var. I stedet måtte man fokuse-
re på hvilke omstændigheder
der gjorde italesættelsen af aids
som en ‘bøssesygdom’ mulig.
Det var med andre ord tid til at
vende blikket mod normen. 

Heteronormativitet
Normerne for hvordan man kan
gøre sit køn og sin seksualitet
er netop Judith Butlers gen-
standsfelt. I sit banebrydende
værk Gender Trouble fra 1990
analyserer hun betingelserne
for at gøre sig kulturelt forståe-
lig som kønnet og seksuelt væs-
en i den vestlige verden i slut-
ningen af det 20. århundrede. 

Butler finder frem til at der
findes et påbud om overens-
stemmelse mellem biologisk
køn (‘sex’), socialt køn (‘gen-
der’), seksuelt begær og seksuel
praksis. Dette imperativ kalder
hun den heteroseksuelle matrix. 

For at blive betragtet som
‘normal’ skal subjektet udvise
en kausal sammenhæng mel-
lem disse fire komponenter:
Hvis man er født med en penis,
må man også agere på en sådan

måde at man anerkendes som
‘mand’ af det omgivende sam-
fund. Det krav kan man opfylde
ved at tilegne sig et bestemt
kropssprog, opøve særlige kom-
petencer og dyrke bestemte in-
teresser. 

Videre må man rette sit be-
gær mod personer af det mod-
satte biologiske køn – det er en
del af den samlede ‘kønspakke’
– og endelig er det også disse
personer man forventes at dyr-
ke sex med. 

Butlers ærinde er ikke at
kortlægge årsager til hvorfor
nogle bliver homo- eller trans-
seksuelle, men derimod at påvi-
se hvorfor de fleste bliver hete-
roseksuelle. Heteroseksualitet
er dermed ikke i mindre om-
fang en social konstruktion end
homoseksualitet er det.

Hvis man lever et liv uden
den konventionelle sammen-
hæng mellem de ovenfor anfør-
te komponenter, kan man imø-
degå de sanktioner man ople-
ver på dén konto på forskellig
vis. Én strategi er at gruppere
sig med andre med samme ‘af-
vigelseskombination’ som én
selv. Landsforeningen for Bøs-

ser og Lesbiske hedder netop
således fordi den definerer sig
ud fra sine medlemmers seksu-
elle observans. 

Men man kan også vælge at
søge sammen med mennesker
der deler samme optik som én
selv – som ser på verden på
samme måde. På den måde bli-
ver det perspektivet der define-
rer fællesskabet og ikke identi-
teten.

Det er en udbredt misforståel-
se at queer betyder cirka det sam-
me som ‘bøsse’ eller ‘lesbisk’,
men bare er en mere inklusiv
paraplybetegnelse. Queer-per-
spektivet gør nemlig op med
identitetsbaseret politik som
sådan. 

Denne afsværgelse skyldes
dels at strategien som sagt ikke
syntes at bære synderlig frugt i
forbindelse med bekæmpelsen
af aids-epidemien i en ameri-
kansk kontekst, men også den
stigende opmærksomhed på ri-
sikoen for at udgrænse menne-
sker der ‘slår ukonventionelt
ud’ på andre parametre end
seksuelt begær og seksuel prak-
sis. Eller mennesker der som de
to piger uden for Pan Club ikke
gør deres homoseksualitet på
en genkendelig måde. 

Queer kan man altså kalde
sig hvis man opfatter normali-
sering som magtudøvelse i sig
selv! Hvordan man ser ud og
opfører sig samt hvem man går
i seng med og hvordan er un-
derordnet.

Et hjemligt eksempel på at
normalisering kan fungere som
magtudøvelse – og at identitet
kan være et ufordelagtigt ud-
gangspunkt for at opnå resulta-
ter – er lovgivningen om læge-
assisteret insemination. 

Lovgivningen forbyder læger
at forestå insemination af kvin-
der medmindre de lever i et
‘ægteskabslignende forhold’
med en mand. Hermed fratages

lesbiske og enlige kvinder mu-
ligheden for på det offentliges
regning at blive insemineret
under sundhedsmæssigt for-
svarlige omstændigheder. 

Idealet om kernefamilien bli-
ver her tydeligt normativt; det
er den eneste familieform sta-
ten ønsker at støtte. En alliance
baseret på fælles mål ville i det-
te tilfælde være oplagt for de
parter som den eksisterende
lovgivning rammer, men denne
mulighed sætter den danske
tradition for identitetspolitik en
stopper for.

Netop lovgivning er for mig
at se en af de helt store udfor-
dringer for queer-optikken. Par-
lamentarismen levner ikke me-
gen plads til perspektivpolitik.
Den yderste konsekvens af poli-
tiske beslutninger omkring en-
keltsager eller verdenssyn frem
for befolkningsgrupper eller er-
klærede partipolitiske ståsteder
ville nemlig være folkeafstem-
ninger om alt.

En anden udfordring i en
dansk kontekst er idealet om
homogenitet. Hvor USA bryster
sig af at være en smeltedigel,
bliver danskhed meget ofte sy-
nonymt med enshed. I et så-
dant klima har queer-strategien
meget ringe overtalelsespoten-
tiale.

Bryd kæden
Normativitet kan manifestere
sig på mange måder. Kvinderne
uden for Pan Club havde én
måde at være normative på –
en måde der afhang af deres
egen position, den geografiske
lokalitet, den konkrete situa-
tion, tiden og ikke mindst dem
det gik ud over. Jeg kunne have
indledt med talrige andre ek-
sempler på normaliseringsfor-
søg der udgrænser afvigere.
‘Kjolerne’ levede ikke op til dén
sammenhæng mellem seksuelt
begær og socialt køn der for-

ventedes i det århusianske ho-
momiljø anno 1993, men der er
mange andre obligatoriske
komponentkoblinger som man
kan forbryde sig mod. 

Når mange tror at ‘queer’ og
‘homoseksuel’ omtrent er syno-
nymer også i dag, skyldes det
sikkert at det ofte er dem der
har følt normativitetens
snærende bånd mest der har
den største interesse i at påvise
dens bivirkninger. Men man
kan som sagt også definere sig
som queer selv om man er he-
teroseksuel. 

En manglende evne eller vilje
til at gøre sit sociale køn på en
sådan måde at ens omverden
godtager koblingen mellem dét
og ens biologiske køn, kan
nemlig ligeså vel give anled-
ning til straffeforanstaltninger.
For eksempel vil det ofte blive
accepteret hvis man som biolo-
gisk kvinde kombinerer en
såkaldt maskulin fremtoning
med et seksuelt begær der ret-
ter sig mod andre kvinder. 

Hvis en heteroseksuel kvinde
derimod låner lidt for heftigt af
kassen ‘social mand’, vil det
sjældent gå upåtalt hen. 

Men hvorfor er nogle kom-
ponentkoblinger mere legitime
end andre, og under hvilke be-
tingelser tildeles denne legiti-
mitet? Det er blandt andet dét
queer-teori forsøger at forklare
– ikke de bortkomne identite-
ter. ■

Mette Liv Mertz er cand.mag. i
engelsk/kønsstudier og ekstern
lektor på Center for Kvinde- og
Kønsforskning på KUA.

Læs mere om Queer-teori i det
seneste nummer af Kvinder, Køn
& Forskning nr. 1/03 som har
queer og skæve køn som tema. 
Se www.koensforskning.dk. 

SE NÆRMERE TIL – De kulturelle brilleglas vi lærer at se verden igennem, spejler et billede af to mænd

der lægger arm. At personen til højre er en kvinde er ikke en mulighed der umiddelbart falder os ind. Den

fremherskende konstruktion af køn gør det nemlig utænkeligt at en kvinde skulle ønske at udfordre en

mand på fysisk styrke. Personen til venstre er den transseksuelle fotograf Loren Cameron der er født som

kvinde. Billedet Stalemate (Dødt løb) er fra fotobogen Body Alchemy. Transsexual Portraits. San Francisco:

Cleis Press Inc., 1996, og er gengivet med kunstnerens venlige tilladelse.



Dansk Sprognævn efterlyser at naturviden-
skabelig forskning udført af danske for-
skere også skal være tilgængelig på dansk,

ellers vil væsentlige dele af vores kultur primært
blive båret af fx engelsk som er det dominerende
videnskabssprog (UA 6/03). Men er det en god
løsning at indføre parallelsproglighed så alle af-
handlinger skal indeholde et fyldigt dansk re-
sumé? Er det ikke spild af forskernes tid? 

Som situationen er nu bliver størstedelen af
forskningsartiklerne inden for naturvidenskab
skrevet på engelsk og kun en lille procentdel for-
midlet på dansk. Desuden skal forskningsartikler
læses i sammenhæng med de andre artikler om
emnet for at give mening – selv for en forsker. 

Mange forskningsartikler er en del af en ofte
meget teknisk og matematisk diskussion, og der
er derfor ingen grund til at formidle dem før der
er nogenlunde konsensus om emnet.

Erfaringen viser at studerende indskrives på
studierne med begrænsede engelskkundskaber,
men gennem de første par år bliver de bedre til at
læse og skrive engelsk primært gennem de en-
gelske lærebøger og artikler som bruges i under-
visningen. Men allerede på tredje år og frem
tilbydes flere kurser på engelsk, og de fleste
specialer bliver skrevet på engelsk. Originale
forskningsartikler skrives også på engelsk, da

forskningsmiljøerne i Danmark er for små til at
en dansk forskningsartikel har læsere nok.

Fysisk sprogfornyelse
Formidling inden for fysik sker bl.a. gennem de
danske populærvidenskabelige tidsskrifter og
aviserne. Der sker et valg af emner som egner sig
til videre formidling, bl.a. gennem hvilke forfat-
tere der har tid og lyst til at skrive. Fremstillingen
bliver tilpasset det aktuelle publikum så fx van-
skelig matematik udelades og kun ses i ganske få
semipopulære tidsskrifter som fx Gamma og
Kvant, der begge indeholder semipopulære ar-
tikler inden for fysik, men ofte med en del ma-
tematik. 

En sådan formidling må være at foretrække
frem for en dansk oversættelse af originalværker,
det være sig artikler, ph.d.-afhandlinger eller
doktorafhandlinger, da disse ikke vil give mening
for lægmænd selv med en god matematisk stu-
dentereksamen bag sig.

Begge de nævnte tidsskrifter har oplag i stør-
relsesordenen 3.000, og de er rige på den slags
artikler som Dansk Sprognævn efterlyser: fyldige
resuméer af ph.d.-afhandlinger, specialer og an-
dre projekter skrevet af forskere og studerende
inden for fysik på landets universiteter. 

I stedet for at efterlyse noget som allerede eksi-

sterer skulle Sprognævnet hellere bruge kræfter-
ne på at dokumentere de ord som findes i de
danske artikler inden for fysik fra de sidste godt
tredive år som Gamma har eksisteret og 13 år
som Kvant har eksisteret, siden det afløste Dansk
Fysisk Tidsskrift. 

Her vil man kunne finde ord som sonolumi-
nescens, kvantekaos, atomlaser, neutrinooscilla-
tion, kvanteprikker, exoplaneter osv. Allesam-
men begreber som hører til en fysikers ordforråd,
men som ikke findes i ordbogen. Hvis fysik er
kulturbærende, og det kan vi som fysikere kun
være enige i, så må et værktøj som en ordbog
gerne være opdateret på dette område. 

Sprogfornyelsen i fysik er ikke ny. Fysikeren
H.C. Ørsted (1777-1851) udviklede fx mere end
2400 danske ord hvoraf de fleste var inden for
videnskab, fx ‘rumfang’ i stedet for ‘volumen’.
Disse ord har gjort det nemmere at snakke om
videnskabelige emner på jævnt dansk. Forskere 
i dag konstruerer mange nye danske ord når de
oversætter udenlandske begreber. Bogen ‘De nye
videnskabers ord’ (1994), skrevet af en række
danske forskere, gav forklaring på ca. 200 nye
ord i videnskaberne. Dansk Sprognævn burde
kunne finde mange flere. ■

Fysik som sprogfornyer 

■ SPROGPOLIT IK

Anders Mathias Lunde,

fysikstuderende og redak-

tør af tidsskriftet ‘Gamma’. 

Michael Cramer Ander-

sen, nyhedsredaktør på

KVANT og kommunika-

tionsmedarbejder på

Niels Bohr Institutet.
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Man tager sig til hovedet når man i sidste
nummer af Universitetsavisen ser alle
disse indlæg fra folk der har ondt i en vis

legemsdel over at lektor Per Jacobsen har fået
støtte; og vel at mærke en støtte der ikke går på
sagens indhold, men kun opfordrer til at holde et
vist niveau i debatten, såvel sprogligt som meto-
disk.

Men det er godt nok trist at se tragiske begi-
venheder, både jødeudryddelsen under Anden
Verdenskrig og massakren ved Srebrenica i 1995,
blive nedværdiget til kasteskyts i et småsnusket
slagsmål.

Et af indlæggene stiller et retorisk spørgsmål
til Per Jacobsen: »Hvor var du da Srebrenicamas-
sakren fandt sted?«. Jeg kan da give en del af
svaret: han oversatte serbisk skønlitteratur som
skildrer serbiske paramilitæres grufulde forbry-
delser, se f.eks. Vidoslav Stevanovic Sne i Athen
(Gyldendal). 

Hvad mon Frederik Stjernfelt gjorde i 1995 for
at gøre den danske offentlighed opmærksom på
borgerkrigens forfærdelige paranoia? ■

Sysse Engberg, lektor, Østeuropainstituttet/Græsk.

Man tager sig 
til hovedet

■ FEJDE OM FOLKEMORD 3 •  I

massakrer som serbiske, kroati-
ske og muslimske nationalister
har begået, vækker den største
foragt i ethvert anstændigt
menneske. Jeg understøtter
helhjertet dem som ønsker at
afsløre og dømme de skyldige
og sikre at lignende aldrig sker
igen. Men så meget desto mere
skulle man gå omhyggeligt til
værks i disse sager og passe på
at anklager ikke rammer uskyl-
dige.

Denne skrækkelige kam-
pagne man driver mod ham i
pressen, minder på uhyggelig
vis både i tone og metode om
dem som i borgerkrigstiden var
meget almindelige i Kroatien,
Bosnien og Serbien. En stor del
af vigtige kulturpersonligheder
var systematisk forfulgt i pres-
sen, bare hvis man fandt ud af
at de havde nogle familiære el-
ler venskabelige forbindelser
med ‘fjender’ eller hvis de ikke
med det samme tog del i koret
af begrædere af nationale lidel-
ser, eller hvis de vovede at for-
svare en anden af de uretfær-
digt forfulgte. Jeg tror såmænd
ikke, at det er de samme moti-

ver som driver Frederik Stjern-
feldt nu, men effekten er des-
værre den samme.

Disse er tider hvor chauvi-
nistiske partier som noget helt
naturligt indtager pladser i eu-
ropæiske parlamenter, og hvor
de partier som opfatter sig selv
som skjold imod de førstnævn-
te, foreslår eller vedtager love
med stærke fremmedforfølgel-
sesundertoner, utænkelige
igennem næsten 50 år efter op-
gøret med nazismen. 

Så det burde måske ikke
undre at i hele den moderne
europæiske sindsforvirring
bliver en oversætter af Krleza,
Andric, Tisma, Bulatovic,
Arsenijevic, Drakulic, Simic,
Stevanovic, Paljetak, Marin-
kovic, Ugresic, og Zlata Fili-
povic (har nogen af debatører-
ne mon læst Zlatas dagbog?)
anklaget for at være
»holocaustbenægter«.

Men vi burde begynde at
bekymre os over denne hadets
anatomi. ■

Tonci Balic-Zunic, lektor,
Geologisk Institut, KU.

Forleden dag var jeg i vores
kommunebibliotek i søgen
efter nyt læsestof fra den

nordiske litteratur. Mit blik
gled over bøgerne i reolerne, og
blev så med et stående ved et
kendt ikke-nordisk navn. Jeg
tog bogen fra reolen og stod et
par minutter der i en mærkelig
blanding af glæde og sørgmo-
dighed. 

Hvad jeg holdt i hånden var
Over bevidsthedens strøm af
forfatter Dubravka Ugresic,
oversat fra serbokroatisk af Per
Jacobsen, København 1992. 

Det var en bog af en kroatisk
forfatter, min tidligere kollega
fra Universitetet Zagreb, over-
sat af min nuværende kollega
fra KU. En forfatterinde nu ja-
get væk fra sit gamle universitet
og hjemland af det nationalisti-
ske had, og af forfølgelsen af
fritænkende intellektuelle som
borgerkrigen udløste. 

Oversat af det største navn
når det drejer sig om oversæt-
telser fra serbokroatisk til
dansk som nu, ironisk nok, selv
bliver forfulgt af hadefulde

genfærd undfanget af den selv-
samme krig.

Jeg besøgte Per Jacobsen på
hans institut for mange år si-
den, kort efter jeg kom til Kø-
benhavn, fordi jeg ville møde
manden som har oversat Krleza
til dansk (med hensyn til for-
fatterens karakter en bedrift
som kan måles med oversættel-
sen af Kierkegaard). 

Ikke nok med at jeg mødte en
dansker som talte mit sprog fly-
dende, men han havde også et
førstehånds kendskab til det
vigtigste i vores litteratur og
kultur i øvrigt. I senere kontak-
ter jeg har haft med ham direk-
te eller med det han skrev, kun-
ne jeg kun bekræfte det positive
indtryk af hans gode indblik i
jugoslaviske tilstande og en
sand objektivitet i interpretatio-
nen af begivenheder.

Jeg er oprørt 
Jeg er derfor oprørt over de
helt ubegrundede påstande om
hans manglende objektivitet og
– endnu mere – historiefor-
falskning. Jeg kan godt forstå
at temaer som holocaust eller

Anatomitimen
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DEBAT ▼  

Løgn og sandhed
»Hvis jeg hævder at krematorieovnene i Auschwitz blev brugt til at bage brød i, og at alle lejrens fanger var

sunde og velnærede, er det så et synspunkt? Hvis nogen modsiger mig og påviser at det er en kendsgerning

at Auschwitz var en udryddelseslejr, gør det mig så til offer for en hetz? Kan man debattere en kendsger-

ning? Er to plus to nogle gange fem?« 

Carsten Jensen, Politiken 18. maj 2003.
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Selv om jeg er uenig med
Per Jacobsen når det dre-
jer sig om Memorandum,

og selvom Palavestras ideer for
mig er forældede (konservati-
ve) – og nogen endda får mig til
at le, som hans overbevisning
om at Serbien skal være et mo-
narki – er der noget paradok-
salt i denne diskussion; nemlig
listen over de bøger PJ har over-
sat til dansk overfor anklagen
om at være serbisk nationalist
med bagtanker.

Det er paradoksalt at denne
PJ igennem 30 år udelukkende
har oversat bøger fra serbokro-
atisk til dansk af anti-nationa-
listiske forfattere fra ex-Jugo-
slavien, med anti-Milosevic
holdninger. Det er interessant
at Danmark lige netop gennem
hans oversættelser har lært et
‘andet Serbien’ at kende; det
Serbien som Frederik Stjernfelt
selv anerkender, samt lige net-
op de forfattere som FS selv ci-
terer og karakteriserer som ly-
sende eksempler, som Arsenije-
vica hvis roman På underste
dæk handler om livet i Beograd
1991 eller om en militærnægter
i halvfemserne.

PJ har blandt andet oversat
Dubravka Ugresic, en kroatisk
forfatter der har udgivet es-
saysamlinger som netop disku-
terer løgnens kultur – og hvis
holdninger er blevet udgivet i
tidsskrifter som manifest for
antinationalisme.

Han har oversat Slankehud af
Slobodan Snajder, et teater-
stykke, som handler om en
kvinde der blev voldtaget i
Bosnien under krigen. Han har
oversat Zlatas dagbog, en dag-
bog af en pige, datter af et blan-
det ægteskab (serbisk/mus-
limsk) der beskrev dagligdagen

i det besatte Sarajevo mens ser-
berne bombede byen.

PJ har oversat Slavenka Dra-
kulic, Miljenko Jergovic og
Aleksandar Tisma. Han har
oversat Danilo Kis, den første
forfatter der var skydeskive for
nationalister i serbiske litterære
kredse der i 1980erne havde et
bredere politisk bagland. Kis
var forfatter af et sådant format
at han besvarede disse anklager
med mesterværket Anatomiens
time. Fra 1970’erne har vi PJs
oversættelse af Miroslav Krleza,
den kroatiske litterat og forfat-
teren af den store Balzak-opus,
for hvem det lykkedes at behol-
de sin integritet og vinde
1930’ernes kamp på den litte-
rære venstrefløj. Når Krlezas
navn bliver nævnt får serbiske
nationalister ‘røde knopper’.

Selv hvis forlagene står for at
udvælge hvilke bøger der skal
oversættes, undrer det mig at
en radikal serbisk nationalist
ville have oversat Arsenijevic,
Kis, Ugresic, Milenko Jergovic,
Aleksandar Tisma, Slavenka
Drakulic, Danilo Kis og Miro-
slav Krleza igennem 30 år, lige-
så vel som jeg ikke kan forestil-
le mig at en »dansk germanist,
et aktivt medlem af det nazisti-
ske akademi« (sådan FS frem-
stiller JP i Jyllands-Posten) skul-
le have oversat Bertholt Brecht
og Klaus Mann etc.

Debattens stemning er blevet
en smule ækel, argumenterne
formindskes og multipliceres
(og nye debattører blander sig
med diverse sandfærdige ud-
sagn og rørende bekendelser).
Hvad går diskussionen egent-
ligt ud på? ■

Dragana Milutinovic, cand.mag
i litteraturvidenskab.

Debattens store
paradoks

■ FEJDE OM FOLKEMORD 3 •  IV

Det ret utroligt, at Per
Jacobsens (PJ) person-
angreb på Frederik

Stjernfelt (FS) nu er blevet tryl-
let om til en ‘hetz’ mod PJ (Han-
sen & Schepelerns læserbrev i
UA 7, 2003). 

Faktum er, at PJ selv satte
‘forskerfejden’ igang med en
kronik i Berlingske Tidende (28.
feb. 2001). Denne kronik går i
rette med en leder af FS i tids-
skriftet Kritik (149, 2001), hvor
FS omtaler den veldokumen-
terede forbindelse mellem in-
tellektuelle i SANU, PEN og på
universiteterne i Sarajevo og
Beograd og de serbiske politi-
kere og militærfolk, som stod
bag de etniske udrensninger i
Bosnien. FS’s pointe i lederen
er, at denne række af forskere,
kunstnere m.v. aktivt var med
til at gøde jorden for disse ud-
rensninger, bl.a. ved at for-
mulere en nationalistisk idé om
et storserbisk rige, der kunne
motivere og retfærdiggøre den
militære fremfærd.

I sin kronik kalder PJ dette
for en »moralsk oprustning
mod Serbien«(!). Han skriver
helt meningsløst, at FS ingen
hemmelighed røber, når han
påpeger, at »det er et lands in-
tellektuelle elite, der fører an i
opbygningen af nationalis-
men«. (Fritager det da den en-
kelte, konkrete intellektuelle
for ansvar?) Og han afslutter
sin kronik med at insinuere, at
“et fænomen, som bl.a. var at
opleve i Frankrig i 1990’erne,
hvor adskillige intellektuelle
gennem flere år kunne brød-
føde sig ved at udtale sig om
krigen i Jugoslavien, nu er nået
til Danmark.”

Da kronikken tilsyneladende

kunne dette ikke betegnes som
andet end grov historieforfalsk-
ning.«

Enhver kan gå tilbage og
læse sagens akter og se, at det
er sådan det forholder sig. 
PJ retter et stærkt inkrimine-
rende angreb på FS, og FS
fremdrager derpå PJ’s eget
mildest talt uigennemskuelige
forhold til dele af den serbiske
intelligentsia som mulig be-
væggrund for dette angreb.
Man kan jo gøre op med sig
selv, om der er noget om sagen,
men det turde være hævet over
enhver tvivl at disse oplysnin-
ger er vedkommende. 

Hvad angår FS »beskyldnin-
ger« om folkemordsbenægtelse,
så fremsættes de faktisk først
med samme afdæmpethed. »En
sådan fortielse [af massakren i
Srebrenica, ms] er reelt folke-
mordsbenægtelse« står der i
Hadets anatomi (p. 196). Men
om et udsagn er folkemords-
benægtelse eller ej er jo et
objektivt forhold. 

Hvorfor erklærede PJ ikke
bare med det samme, at han da
godt kunne se, at han tog fejl i
1995? Hvorfor har han siden
FS’s første – og altså frempro-
vokerede – læserbrev gang på
gang benægtet sine fortielser
og i stedet med alle midler søgt
at kriminalisere FS’s kritik af
den serbiske nationalisme? I
mine øjne er det det egentlige
spørgsmål.

Men under alle omstændig-
heder: At sige, FS har startet en
»hetz« mod PJ er ren revisio-
nisme. Noget, som åbenbart er
på mode i nogle kredse. ■

Martin Skov, stud.mag., Nordisk
Filologi.

ikke har den ønskede virkning,
sender PJ efterfølgende et langt
indlæg ind til Humanist (april
2002), rettet direkte mod FS.
Her beskylder han FS for ikke
at have den fornødne viden om
forholdene til at kunne udtale
sig. FS’s beskrivelse af forholdet
mellem serbiske intellektuelle
og krigen er præget af »stereo-
typer« og »generalisering«. PJ
anklager FS for at »cirkulere
generaliserede halve sandheder
uden dokumentation« og for at
udvise en »ussel og uansvarlig
intellektuel adfærd«.

Hvorfor angribe Stjernfelt
Først efter denne svada griber
FS pennen. Og først sat over for
PJ’s angreb, som mere ligner
karaktermord end argumenter,
stiller han det spørgsmål, som
jeg ikke kan forestille mig en-
hver anden ikke også ville stille
i samme situation: Hvorfor?
Hvorfor er det PJ så meget om
at gøre at jorde FS’s leder, at
han må kalde ham »uvidende«,
»uansvarlig«, »ussel« osv.? 

Det er som et muligt svar på
dette spørgsmål, men kun som
muligt, hypotetisk, at FS an-
fører dels det forhold, at PJ selv
har en forbindelse til dele af det
serbiske intellektuelle miljø og
til den institution, SANU, der er
under anklage i FS’s leder. Dels
det forhold, at PJ i tidligere
skrifter og TV-udtalelser bevi-
seligt har underdrevet og afvist
Beograds styring af de bosniske
serbere, samt helt undladt at
nævne Srebrenica-massakren. 

Det kan derfor næppe kaldes
en »hetz«, men tværtimod af-
dæmpet, når FS i sin replik an-
fører, at »skulle [han] anvende
Jacobsens form for polemik,

Hetz – mod hvem?
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Ien protestskrivelse, offentlig-
gjort som læserbrev i
Universitetsavisen 2.5.03 og

efterfølgende bragt som artikel
med overskriften »Mistænkelig-
gørelsens anatomi« i Jyllands-
Posten den 7.5.03, tilkendegiver
et betydelig antal »kolleger, stu-
derende, venner med flere« de-
res protest mod Frederik Stjern-
feldts kritik af lektor Per Jacob-
sens behandling af Srebrenica-
massakren.

»Vi mener«, skriver de, »at
alle har ret til deres synspunkt
og ytringsfrihed i sagen, såvel
Per Jacobsen som Frederik

lemma i den demokratiske de-
bat. Når man bliver ilde berørt
af en skarp kritik, er det fristen-
de at hæfte sig ved debattens
form, men når man så skal
begrunde kritikken af debatfor-
men, bliver man alligevel nødt
til at tage stilling til indholdet:
Spørgsmålet om hvorvidt det er
berettiget at beskylde en person
for noget moralsk forkasteligt,
kan jo i sidste ende ikke afgøres
uden at tage stilling til om per-
sonen faktisk har begået det
som han beskyldes for.

Stjernfeldt«. Det hedder også at
underskriverne med deres un-
derskrift ikke tager stilling til
Per Jacobsens behandling og
vurdering af massakren, men
de fortsætter så ikke desto
mindre med en gendrivelse af
Frederik Stjernfeldts »absurde«
synspunkter som han ifølge
kritikerne har fremsat »uden
dokumentation«, mens de sam-
tidig forsvarer Per Jacobsens
behandling og vurdering ved at
bringe nogle citater og resume-
er af hans arbejde.

Skrivelsen er et nyt eksempel
på et klassisk og ofte før set di-

Selvbestaltet domstol
Nu er Per Jacobsen blevet fri-
kendt af denne selvbestaltede,
halvakademiske folkedomstol,
der fik ekstra legitimitet af
Jyllands-Posten der trykte ind-
lægget som redaktionelt stof.
Men de har ikke bare frikendt
ham for Frederik Stjernfeldts
beskyldninger, de har også for-
dømt Frederik Stjernfeldt for at
have fremsat beskyldningen. 

Det er beklageligt og betæn-
keligt. Det er legitimt og beret-
tiget at de der er uenige med
Frederik Stjernfeldt, tilkende-
giver at de vurderer Per Jakob-

Her er kun den moralske forar-
gelses bedrøvelige mindste
fællesnævner. Pist væk er det
centrale spørgsmål om Srebre-
nica-massakren – var det
folkemord? ■

Niels Ole Finnemann, Dr.phil.,
lektor ved Institut for Informati-
ons- og Medievidenskab, Leder af
Center for Internetforskning,
Aarhus Universitet.

sens indsats anderledes. Men
det er beklageligt at man sam-
tidig fordømmer Frederik
Stjernfeldt fordi han har frem-
sat sine synspunkter. Det er og-
så beklageligt at Per Jakobsen
må lade sig nøje med et fordækt
og tvetydigt moralsk forsvar. 

Det mest beklagelige er dog
at det er muligt at mobilisere så
mange underskrifter i en kol-
lektiv protest imod Frederik
Stjernfeldts demokratiske ret til
at fremføre en skarp kritik. 
Her er ikke meget Voltaire’sk
forsvar af ytringsfriheden for
dem man er mest uenige med.

Mere Voltaire – tak
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Moralsk Forfald
»Ved at tie om sandheden om denne krig og ved efterfølgende at støt-

te Per Jacobsen gør hans akademiske fagfæller sig efter Carsten Jensens

opfattelse skyldig i moralsk delagtighed i en stor forbrydelse. Vi andre

kan herudover spørge os selv, hvordan i alverden man på Københavns

Universitet kan have en sådan fætter gående. Mon ikke der her træn-

ger til at blive ryddet op?«

»Moralsk forfald«, leder i Næstved Tidende, 21. maj 2003.



DEBAT ▼  

● BOLIGER

Bolig søges ▼

København

Periode: Pr. 1/7-03.

Størrelse: Lille lejlighed, værelse

el. bofællesskab.

Beboer: Ung M studerende, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 2.900 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2729 3922, e-mail:

mwo@adm.ku.dk.

København

Periode: Snarest. Min. 4 md.,

maks. 3 år.

Størrelse: Møbleret lejlighed,

min. 2 vær., 60 kvm. 

Beboere: Udenlandsk ph.d.-stu-

derende med kone og 2 børn.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Henriette Arnoldus An-

dersen, Institut for Idræt, tlf.

3532 0842, e-mail:

harnoldus@ifi.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, delelejlighed

el. vær. 

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Byttelejlighed i Århus: Lejlighed,

2. vær., 60 kvm. Køkken, bad,

vaskekælder og gårdhave. Kan

kun overtages i forbindelse

med bytte.

Husleje: 3.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Thomas, tlf. 2972 7685

el. e-mail: 

thomasebdrup@hotmail.com.

Copenhagen and Valby

Period: From 1/7 until 15/10-03.

Size: A room or a small apartment. 

Tenant: Non-smoking F.

Contact: Alexandra Dreyer, 

e-mail: alexdreyer@gmx.de, 

tel. +49(40)2716 6683.

København

Periode: Fra 1/9-03 el. lidt tidligere.

Størrelse: Lejlighed, 11/2 til 21/2 vær.

Beboere: Spansk/dansk par, beg-

ge phd.-stud., ikke-rygere.

Kontakt: E-mail:

evesmerode@hotmail.com, 

tlf. 8741 6661 el. 2643 4987.

København

Periode: Snarest muligt i min. 1 år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Evt. delvist møbleret,

bad/toilet, køkken og adgang

til vaskemaskine.

Beboer: Universitetslærer K.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: E-mail:

csnielsen@ifi.ku.dk.

København 

Periode: Fra 1/9-03 til 1/9-04.

Min. 6 md. 

Størrelse: Lejlighed, værelse. Alt

har interesse. 

Beboer: Økonomistuderende K,

ikke-ryger uden husdyr.

Kontakt: E-mail: jantie_cst@hot

mail.com el. tlf. 2145 4125. 

København

Periode: Pr. 1/9-03. 

Beboere: Dansk par. 

Kontakt: Tlf. (0044) 079056

16271, e-mail:

t.markussen@lse.ac.uk.

København

Periode: Fra august/september

2003 og for min. 1 år.

Størrelse: Lille lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Eget køkken og bad. 

Beboer: K akademiker, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand og el.

Kontakt: E-mail: anstra2003@ya

hoo.no, tlf. 3543 1944 el. 2548

7357 efter kl. 17.00.

Frederiksberg/København 

Periode: Snarest. 

Størrelse: Kollektiv/bofællesskab,

1-2 vær. 

Beboer: K ph.d.-studerende. 

Udstyr: Helst umøbleret. 

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: pomfritte@hot

mail.com, tlf. 2048 7302.

Bolig udlejes ▼

Indre Nørrebro 

Periode: Fra 1/7 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60 kvm.

Mulighed for forlængelse.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Gæstelærere el. stude-

rende.

Husleje: 4.000 kr. pr. md.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Susanne Kortsch, tlf.

3535 3091 el. e-mail:

susanne@inter-net.dk. 

Amager

Periode: Fra 1/6-03 til 1/1-04. Evt.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Som lejlighed på 1 vær.

med eget køkken, bad, gang

og indgang.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Husleje: 3.500 kr. pr md. ekskl. el

og tlf.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3258 7251.
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● NAVNE

Udnævnelser ▼

Klaus Mølmer

Professor Klaus Mølmer er pr. 

1. maj blevet tilknyttet som

adjungeret professor ved Niels

Bohr Institutet for Astronomi,

Fysik og Geofysik. Klaus Mølmer

er en af de ledende unge for-

skere inden for moderne teore-

tisk atomfysik og optisk fysik.

Hans professionelle karriere har

udviklet sig hurtigt og han er

kommet med mange bidrag inden for fundamentale problemstil-

linger. Professor Mølmers første vigtige bidrag var beregninger

relateret til laserkøling hvor han spillede en hovedrolle i udviklin-

gen af bølgefunktion Monte Carlo-metoden som bruges til at be-

regne irreversibel kvantetidsudvikling. Klaus Mølmer har været

visiting professor ved flere førende udenlandske forskningsinsti-

tutioner og han har samarbejdet med en lang række internatio-

nale forskere fra bl.a. Innsbruck, Hannover, Zurich, Garching og

Paris. Han leder en gruppe af yngre forskere og inkluderer stude-

rende i sin forskning med stor succes. Professor Mølmer kan frem-

over vejlede i projekter inden for teoretisk kvanteoptik ved Niels

Bohr Institutet.

Michael Kühl 

Den 1. juni tiltræder ph.d.,

cand.scient. Michael Kühl et 

5-årigt professorat med særlige

opgaver i Mikrobiel Økologi ved

Zoologisk Institut med arbejds-

sted på Marinbiologisk Labora-

torium i Helsingør. Michael Kühl

har i perioden ved Marinbiolo-

gisk Laboratorium bl.a. beskæf-

tiget sig med bakteriemåtter,

med fotosyntetiske symbionter i

koraller og andre tropiske

havdyr og med fotosyntese i arktisk havis. Hans forskning er ken-

detegnet ved at være interdisciplinær og involverer bl.a. samar-

bejder med biofysikere, plantefysiologer, ingeniører og kemikere.

Den nye professor har et omfangsrigt internationalt netværk og

er en hyppigt inviteret forelæser på internationale møder og in-

stitutioner. Han har en fyldig liste af internationale publikationer

hvoraf en væsentlig del er kommet til i årene ved Marinbiologisk

Laboratorium. 

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder. Boli-

gannoncer må kun indrykkes én gang.

Propagandaen vil ingen ende tage. Færdig-
uddannede humanister har da ikke noget
problem. De kan så mange ting. Der tilby-

des jo et væld af skrive- og udslusningskurser
som rektoren glædeligt præsenterer. Vi huma-
nister er bare inde i en »generel konjukturaf-
matning,« som dekanen påstår. Vi får ligefrem
job i det private erhvervsliv – jamen, er det
ikke fantastisk. 

Men der er jo noget galt. Et væld af os får
ikke job, og det skyldes andet end uheldige ti-
der, utaknemmelige chefer eller simpel uerfa-
renhed. Problemet skyldes et ualmindeligt stift
universitet og overforvænte studerende. 

Humaniora har i årevis pure benægtet det fak-
tum at kun en ubetydelig lille brøkdel af os ender
med at forske. Hvad forestiller man sig egent-
lig med det store flertal som allerhelst vil kul-
turformidle på det lokale museum, skabe kon-
takter og personalelede i et internationalt firma. 

Jeg ville gerne arbejde med TV-journalistik,
og derfor måtte jeg væk. Ud for at prøve det i
praksis, ud for at få de konkrete kompetencer
som der er brug for. KUA emmer ikke ligefrem
af en ‘sådan sælger du din idé’-, ‘sådan er indu-
strien opbygget’-, ‘sådan organiserer du en
kampagne’- og ‘sådan lægger du et budget’-ånd’. 

Nej, for det lugter jo af erhvervsinteresse.
Puubad, tænk hvis det skulle overgå os. Ja, tænk
om folk fra erhvervslivet skulle invadere kolos-
sen på Amager og fortælle hvordan tingene gø-
res fra 9-16. Lad os for Guds skyld slippe for
det. Vi ved da nok hvad der skal til. Det hand-
ler i hvert tilfælde ikke om mere praktik, bedre
forståelse for omverden, netværksdannelse el-
ler praktisk (hvad kan lade sig gøre)-tankegang. 

Næh, så længe der eksisterer 1000 siders
litteratur og noget på skrift, så er den klaret.
Berøringsangsten for virkeligheden er slående. 

Burde det ikke i stedet være muligt at skabe

en linje for de forskningstrængende, og så en
praktisk orienteret for dem som gerne vil ud
og have et almindeligt arbejde. 

De studerende har også et ansvar
Når det er sagt, har de studerende sandelig og-
så brug for at gribe i egen barm. Det kan ikke
overraske at et statsbetalt studie og statsbetalt
månedlig ydelse, skal bruges til andet end ‘al-
men dannelse’. Sære fagkombinationer distan-
cerer selvfølgelig en. Hvordan ville man selv
opfatte en jobansøger med Dansens Æstetik og
Fransk til et job som informationsmedarbejder. 

Fra dag ét bør det være ens pligt at tænke
over hvor det hele bærer henad. Uddannelse er
et stort privilegium, men i modsætning til fol-
keskolen så tager man ikke bare imod. Det er
ens eget fulde ansvar at forstå hvad man selv
har brug for. Hvis det er formidlingskurser
man mangler, så er det bare med at opsøge det. 

Jeg havde svært ved at se almennytten i
danske stumfilm og Disney-æraen på min
overbygning. Der var to valg. Enten lave til-
standene om på KUA, men her orkede jeg ikke
den uendelige kamp eller tage væk og benytte
de løse studierammer til egen fordel. Sidst-
nævnte vandt. I dag er jeg færdiguddannet og
glad for mine valg. 

Jeg ved at frustrationen fortsat findes der-
ude. Men hvor er de mange småutilfredse stu-
derende henne, og hvorfor gøres der ikke
noget? Der er brug for at blive rusket op i de
gængse systemer. 

Man må starte med at se på sig selv før rege-
ringer, erhvervsfolk, krige og det triste vejr be-
skyldes for alskens dårligdomme. ■

Stig Reinicke, 27 år, nyuddannet cand. mag. 
i Medievidenskab. Har netop fået job i det pri-
vate erhvervsliv.

Grib i egen barm

■ HUMKRISE

Fhv. direktør for Ernæringsrådet, professor
Arne Astrup, vrider og vender sig med et
arsenal af undskyldninger for, hvorfor han

i sin tid kunne konkludere, at sukker ikke var
fedende. 

Der er mangfoldige årsager til at Arne
Astrup gjorde, som han gjorde. Der var noget
med en publikationsaftale og en kvindelig
forskningsleder, som kom i lykkelige
omstændigheder, hvilket sinkede data-
bearbejdelsen. Der var noget med specielle
karriereforhold på universiteterne, som almin-
delige lægfolk ikke har mulighed for at sætte
sig ind, endsige forstå. Og så er der noget med,
at den videnskabelige erkendelsesproces er en
evolution, ikke en revolution. 

Men sidstnævnte erkendelse burde måske
netop have fordret en større portion videnska-
belig ydmyghed hos Arne Astrup, forstået på
den måde, at han som følge af den manglende
datamængde burde have tøvet en kende med
at deltage i, eller ligefrem give anledning til,
markedsføringen af sukker som et ganske
harmløst produkt.

Hvem husker ikke Daniscos omfattende
reklamekampagne? Var det ikke en direkte
følge af Astrups forhastede konklusioner, at
befolkningen fik indtryk af, at sukker uden
konsekvenser kunne indtages i enorme mæng-
der, ja, at det nærmest var sundt? 

Jo, og når Arne Astrup taler så meget om
videnskabelig redelighed, burde han måske
tænke over, at enhver delkonklusion, som har
bare antydningen af videnskabelighed, vil bli-
ve grebet af industrien med kyshånd, hvis den
ellers passer ind i den pågældende virksom-
heds kram. 

Der hviler således et stort ansvar på enhver
forsker, når han eller hun præsenterer offent-
ligheden for en undersøgelse. For hvis konklu-
sionens videnskabelige fundament mangler, er
skaden næsten uoprettelig. Det påhviler derfor
den enkelte forsker at være sig dette ansvar be-
vidst – specielt i en tid, hvor tilliden til eksper-
ter synes nærmest ubegrænset. ■

Birthe Skaarup, MF, formand for Folketingets
Sundhedsudvalg (DF).

Fed undskyldning

■ KOMMENTAR T IL  ARNE ASTRUP



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-03 til 31/1-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, internet, gård

og vaskeri i kælderen.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Diego Alvarez, tlf. 3816

1436 el. e-mail:

dab@geogr.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/6-03.

Size: A Room, 15 sqm. in a 100

sqm. apartment with a shared

living room with tv. 

Equipment: Shared kitchen, wash-

ing machine in the basement.

Tenants: The apartment will be

shared with 2 other students.

At the moment (until august)

we are rehoused due to reno-

vation in an almost similar

apartment.

Rent: 3.200 kr. per month incl. 

all utilities.

Contact: E-mail: margit_noer

gaard@hotmail.com or tel.

3322 2629.

Vesterbro 

Period: From 15/6-03 for up to 

6 months. 

Size: Furnished room in shared

apartment. 

Equipment: Shared kitchen and

bathroom, washing machine,

cable tv. 

Tenant: F, non-smoker. 

Rent: 2.500 kr. per month, costs

included. 

Deposit: 2.500 kr. 

Contact: E-mail: sf.tysk@cbs.dk.

Tel. 2532 2828.

København NV 

Periode: Fra 1/6-03 el. senest

15/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Toilet, bad og lille have.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3966 9309 el.

e-mail: ljiljana70@hotmail.com.

Amager

Periode: Fra sept. 2003 til jan. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

spisekøkken.

Udstyr: Møbleret. Badeværelse, 

2 computere og ADSL-forbin-

delse.

Beboere: Velegnet til familie

med 2 børn. 

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl. 

vaskeri, el, gas, varme, vand og

ADSL ad libitum. Tlf. betales

separat. 

Kontakt: Tlf. 3259 6074 el. 

e-mail: signe@costablanca.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/7-03 og 2 år frem.

Mulighed for forlængelse.

Størrelse: Byggeforeningshus. 

Udstyr: Køkken med køleskab,

fryser og komfur. Badeværelse,

Entré og toilet. Tørrekælder

med opbevaringsrum.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Depositum: 12.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

Susan_Eklund@mail.tele.dk. el.

tlf. 3920 2469.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7-03.

Størrelse: 2 vær. på hhv. 15 og 25

kvm. Det største rum er gen-

nemgangsrum i stor lejlighed.

Udstyr: Delvist møbleret. Køkken,

bad og vaskemaskine deles

med kvindelig udlejer. Adgang

til gård og cykelkælder.

Beboer: Ikke-ryger K.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Rosi, tlf. 3539 5005 el.

e-mail: rosi@image.dk.

Christianshavn

Period: From 1/7 until 1/9 or 

1/10-03.

Size: Apartment, 2 rooms, bath-

room and kitchen.

Equipment: Furnished, washing

machine and garden (share).

Tenant: Guest researcher or the

like.

Rent: 5.000 kr. per month incl.

water, power, heating and in-

ternet.

Contact: E-mail:

smadsen_2000@hotmail.com.

Copenhagen/Nørrebro

Period: From 15/7-03 to 15/7-04.

Size: Apartment, 3 rooms, 90 sqm.

Equipment: Fully or partly furnish-

ed after agreement, cable tv,

washing machine, dishwasher,

video, stereo and telephone.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

water, heating and electricity. 

Deposit: Required.

Contact: Lene Gerlach, tel. 2166

1848 el. e-mail: log@7tm.com.

Lyngby

Period: From July 2003 onwards.

Unlimited Periods.

Size: Rooms or mini-apartments

of various sizes. 

Equipment: Furnished, tv, mini-

kitchen. Some has own

bath/toilet, some shared

bath/toilet.

Tenant: Non-smoking foreign

researchers or students.

Rent: 2.250-4.300 kr. per month.

Deposit: 1 months rent. 

Contact: Tlf. 4593 7475, fax 4593

7471.

Østerbro

Periode: Fra 1/6-03 og for min. 

6 md.

Størrelse: 2 sammenhængende

vær., 28 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og bad.

Beboer: Studerende.

Husleje: 2.900 kr. pr. md. inkl. el,

varme, licens og kabel-tv.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 4056 2347.

Østerbro

Periode: Fra 1/7 til 1/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

balkon.

Husleje: 4.000 kr. pr. md.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Therese Glaumann, 

tlf. 2621 7736, e-mail: 

tessanglaumann@hotmail.com.

Athen

Periode: Ledig fra 1/6-03. I

længere periode el. på

månedsbasis.

Størrelse: Lejlighed, 32 kvm.,

møbleret.

Husleje: 340 Euro pr. md. ekskl.

udgifter.

Kontakt: Merete, 

tlf. 0030-210-9029885, 

e-mail: moibac@e-free.gr.

● KOLLEGIER

Valkendorfs Kollegium
Målgruppe: Pr. 1/8-03 søges en

jurastuderende til at bebo et

af de 22 værelser. Alle stude-

rende der har bestået to års

normeret studietid er ansøg-

ningsberettigede.

Kollegiet: Valkendorfs Kollegium

er et af Københavns Universi-

tets gamle kollegier. Kollegiet

ligger i et gammelt hus i Sankt

Peders Stræde. 

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan afhentes på SU-kontoret,

Fiolstræde 22. Vedlæg doku-

mentation for to års bestået

studietid samt et brev hvori du

fortæller om dig selv og hvor-

for du gerne vil bo på Valken-

dorfs kollegium (1 s.).

Ansøgningsfrist: 12/6-03. 

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Undervisningsassistent
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Undervisning i Regional

etnografi: Afrika på 1. seme-

ster, bl.a. 2 ugers introdukti-

onsforløb, vejledning og opga-

veretning.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el. kvalifikationer på til-

svarende niveau.

Omfang: Fra sept. 2003 til jan.

2004. 400 timer i alt.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 1220

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Birgitte Refslund Sørensen,

tlf. 3532 3463. 

Ekstern lektorvikar
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Undervisning på 3. se-

mester i faget Introduktion til

kvantitative metoder. Forbe-

redelse af undervisning af

eksisterende læseplan og

opgavebedømmelse.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el. kvalifikationer på til-

svarende niveau. Dokumenta-

tion af særlige kvalifikationer

inden for opslåede område.

Omfang: Nov. og dec. 2003. 120

timer i alt.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 1220

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Birgitte Refslund Sørensen,

tlf. 3532 3463. 

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat 
Sted: Klinisk Institut for Diag-

nostiske med tilhørende over-

lægestilling i H:S og ved Ama-

ger Hospital med tjeneste en-

ten ved Bispebjerg Hospital el.

ved Hvidovre Hospital.

Indhold: Klinisk Patologisk Ana-

tomi. Arbejdsopgaverne vil

omfatte patientbehandling og

udvikling af klinisk patologisk

anatomi i samarbejde med af-

delingens øvrige lægestab og

faggrupper. Udvikling af fag-

området: forskning og publice-

ring/ videnskabelig formidling

og prægraduat undervisning,

forskeruddannelse, bedømmel-

sesarbejde mv. Forskningsom-

rådet omfatter udforskning af

immunologiske, molekylærbio-

logiske, genetiske eller patofy-

siologiske mekanismer og im-

plementering af disse som dia-

gnostiske metoder i klinisk pa-

tolog-anatomisk praksis.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

derfor en betingelse at

ansøgeren indsender både en

ansøgning til Fakultetet og en

ansøgning til det ene el. til

begge hospitaler. 

Ansøgningsfrist: 30/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645 og www.la

egejob.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, H:S/Bispebjerg

Hospital, tlf. 3531 3121 el.

H:S/Hvidovre Hospital, tlf. 3632

2144.

Lektorstilling
Sted: Medicinsk Anatomisk

Institut.

Indhold: Neurobiologisk forsk-

ning med sigte på neuroin-

flammation, -degeneration og

-regeneration, herunder delta-

gelse i udvikling af fagområ-

det, videnskabelig formidling

samt undervisning inden for

Instituttets fagområde, herun-

der makroskopisk anatomi.

Kvalifikationer: Videnskabelig

produktion på højt internatio-

nalt niveau inden for forsk-

ningsområdet. Evnen til at

etablere internationalt samar-

bejde vil blive vægtet højt. Der

vil blive lagt særlig vægt på
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Sport and Gender 
Forelæsningsrække på Idræt
I perioden fra den 1. til den 6. juni 2003 afholder Institut for Idræt en international sommerskole,

Sport and Gender, for ph.d.-studerende. Hver dag er der offentlige forelæsninger hvor fremtræ-

dende internationale eksperter vil præsentere nye historiske og sociologiske tilgange til forsknin-

gen i sport og køn. 

Søndag 1. juni kl. 9-10: 

Professor, ph.d. Kari Fasting, 

Norges Idræts Højskole, Oslo 

Feminist Methodology

Søndag 1. juni kl. 10.15-11.15: 

Professor, dr.phil. Hans Bonde, 

Institut for Idræt, KU

Discourses in Masculinity Research

Mandag 2. juni kl. 9.30-10.30: 

Professor, PhD Joe Maguire, School of 

Sport and Exercise Science, Loughborough

University, England

Sport, Gender and Globalisation

Tirsdag 3. juni kl. 9.30-10.30: 

Professor PhD Jennifer Hargreaves, 

Centre for International Sport Ethnography,

Brunel University, England

Researching Women’s Sport across the

World: Stories of Difference, Identity and

Marginalisation

Onsdag 4. juni kl. 9.30-10.30: 

Lektor Søren Damkjær, Institut for Idræt, KU

Gender and the Body

Torsdag 5. juni kl. 9.30-10.30: 

Professor Thierry Terret, Centre de Recherche

et d’innovation sur le Sport, Université Claude

Bernard-Lyon 1, Frankrig 

Sport and Masculinity: 

Sources, Methods and Case Studies

Fredag 6. juni kl. 9.30-10.30: 

Researcher Leena Laine, Institute for Sports

Sciences, Jyväskylä Universitet, Finland

Life history – interviews

Alle forelæsninger finder sted på Institut for

Idræt, Nørre Alle 51 i Store Auditorium. 

Kontaktperson: Ph.d.-stipendiat Anne Lykke

Poulsen, Institut for Idræt, tlf. 3532 1751, 

e-mail: apoulsen@ifi.ku.dk.
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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 2850. 

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum

Instituttet, Københavns

Universitet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.ku.

dk/led/stillinger el. kontakt In-

stitutleder Ole William Peter-

sen, tlf. 3532 7284.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Almen

Medicin. 

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af lægestuderen-

de i almen medicin understøt-

tet af afdelingens faste stab.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: Indtil 8 treårige stillin-

ger. Arbejdsforpligtelsen om-

fatter min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår. Timetal-

let fastlægges forud for hvert

semesters begyndelse. 

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Fagområdet ‘sundheds-

væsenets struktur og funktion’.

De eksterne lektorer skal selv-

stændigt tilrettelægge og

gennemføre undervisningen

på en el. flere af uddannelser-

ne omfattende forelæsninger,

holdundervisning og projekt-

arbejde samt tilrettelæggelse

og gennemførelse af dertil

hørende eksaminer og andre

evalueringer.

Omfang: Et antal 3-årige stillin-

ger ledige til besættelse sna-

rest muligt. Arbejdsforpligtel-

sen er på min. 100 og maks.

500 timer/undervisningsår. Ti-

metallet fastlægges forud for

hvert semesters begyndelse. 

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Lisbeth

Knudsen, Afdeling for Miljø-

og Arbejdsmedicin, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.

dk/led/stillinger/. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Mogens Grønvold, tlf. 3532

7983.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab. 

Indhold: Fagområdet ‘organisa-

tionsteori’. De eksterne lek-

torer skal selvstændigt tilret-

telægge og gennemføre un-

dervisningen på en el. flere af

uddannelserne omfattende

forelæsninger, holdundervis-

ning og projektarbejde samt

tilrettelæggelse og gennem-

førelse af dertil hørende eksa-

miner og andre evalueringer.

Omfang: Et antal 3-årige stillin-

ger. Timetallet fastlægges

forud for hvert semesters

begyndelse. Arbejdsforpligtel-

sen er på min. 100 og maks.

500 timer/undervisningsår.

Timetallet fastlægges forud for

hvert semesters begyndelse. 

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Lisbeth

Knudsen, Afdeling for Miljø-

og Arbejdsmedicin, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.

dk/led/stillinger/. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Mogens Grønvold, tlf. 3532

7983.

Ekstern(e) lektor(er)
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori. 

Indhold: Medicinsk Videnskabs-

teori. Selvstændig tilrettelæg-

gelse og gennemførelse af un-

dervisning på kurset Klinisk Be-

slutningsteori og Forsknings-

metodologi, forelæsninger

samt tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af dertil hørende

eksaminer og andre evaluerin-

ger. 

Til besættelse: 1/9-03. 

Omfang: En el. flere stillinger til

besættelse foreløbig for 3 år.

Undervisning 1 aften/uge samt

1-2 weekender/semester.

Ansøgningsfrist: 23/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Peter Rossel, 

tlf. 3532 7934, e-mail: 

p.r.rossel@medphil.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Medicinsk

Biokemi & Genetik.

Indhold: Teoretisk og praktisk

undervisning i biokemi, celle-

biologi, genetik el. kemi.

Omfang: Efterårssemestret 2003.

Ansøgning: Skema for ansøgning

findes på www.imbg.ku.dk el.

kontakt tlf. 3532 7720.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Institut for Medicinsk Biokemi

& Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Instruktorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk Institut.

Indhold: Kursusundervisning i

fagene Anatomi, Dissektion,

Cellebiologi og Grundkursus i

basal humanbiologi.

Omfang: Efterårssemestret 2003.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

nærmere stillingsbeskrivelse

fås ved henvendelse til Anato-

misk Institut, tlf. 3532 7213.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen, 

Panum Instituttet, 

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Humaniora ▼

Lektorat 
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi

Indhold: Forhistorisk arkæologi. 

Til besættelse: 1/1-04 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 27/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk –

ledige stillinger el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Lektor

Ulla Lund Hansen, tlf. 3532

4104 el. e-mail:

ulhansen@hum.ku.dk.

Studieadjunktur
Sted: Institut for Græsk og Latin.

Indhold: Begynderundervisning i

græsk og latin med særlig

henblik på fjernundervisning

og it-støttet undervisning.

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 1/7-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk –

ledige stillinger el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

tlf. 3532 3698.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, Studienævn

for retorik.

Indhold: Undervisning i Fonetik,

grunduddannelsen og Almen

retorik, tilvalg samt vejledning

af BA-projekter.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævn for retorik, Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Charlotte Jørgensen, tlf.

3532 8878.

Eksternt lektorat 
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Romansk Institut, Fransk.

Evt. visse timer på Åben ud-

dannelse.

Indhold: Fransk grammatik og

Fransk fonetik; undervisningen

foregår på dansk.

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagrelevant uddannelse.

Omfang: Ca. 200 timer inkl. for-

beredelse i efteråret 2003.

Ansøgning: CPR-nr skal oplyses,

vedlæg cv, publikationsliste

samt præcise oplysninger om

tidligere undervisningserfaring

på universitetsniveau.

Sendes til: Studieleder Jonna

Kjær, Romansk Institut, Køben-

havns Universitet, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 12/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Jonna

Kjær, tlf. 3532 8420. Træffetid

onsdag 13-15.

Eksterne lektorater
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Engelsk Institut. 

Indhold: 1) Britisk og/eller Post-

kolonial litteraturkundskab. 

2) Grammatik og/eller fonetik.

3) Britisk historie/samfundsfor-

hold. De eksterne lektorer skal

selvstændigt tilrettelægge og

gennemføre undervisning af

grundfags-, sidefags- el. tilvalgs-

studerende i disciplinerne på

grunduddannelsen og/el. tilval-

get, herunder give forelæsnin-

ger samt tilrettelægge og gen-

nemføre dertil hørende eksa-

miner og andre evalueringer. 

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen kræves do-

kumentation for undervis-

nings- og eksaminationserfa-

ring i de relevante discipliner

på universitetsniveau.

Til besættelse: 1/9-03 for en pe-

riode på 3 år.

Omfang: Arbejdsforpligtelsen

omfatter min. 100 og maks.

700 timer/undervisningsår. Ti-

metallet fastlægges forud for

hvert semesters påbegyndelse. 

Ansøgning: Det skal fremgå hvil-

ke discipliner der søges ansæt-

telse i og om ansøgeren også er

villig til at undervise på Åbent

Universitet. Ansøgere bedes

oplyse hvilke andre discipliner

de evt. kan undervise i. Vedlæg

oplysninger om tidligere under-

visningsvirksomhed samt publi-

kationsliste over videnskabelig

produktion. Med #-markering

på publikationslisten angives

hvilke arbejder ansøgeren øn-

sker at påberåbe sig med hen-

blik på bedømmelsen af sine

videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgning stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Hanne

Lauridsen, Engelsk Institut,

Njalsgade 84, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Hanne Lauridsen, tlf.

3532 8592 el. sekretær Dorthe

Johnson, tlf. 3532 8605.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Religions-

historie.

Indhold: Undervisning på grund-

uddannelsen i Religionsviden-

skabernes teori og metode A

og B (REL 7).

Kvalifikationer: Ansættelse for-

drer dokumenteret fagrelevant

uddannelse og erfaring fra til-

svarende undervisningsarbejde

vil blive foretrukket.

Omfang: 1 år.

Sendes til: Institut for Religions-

historie, Artillerivej 86, 2300 S.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder for religionsfagene,

Mikael Rothstein, Institut for

Religionshistorie, e-mail:

m.rothstein@hum.ku.dk el. 

tlf. 3532 8960.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Religionshistorie

(Indianske Sprog og Kulturer).

Indhold: Undervisning i efterårs-

semestret 2003 og forårsseme-

stret 2004 (2 x 14 undervisnings-

gange) på følgende kurser:

Grunduddannelsen: Fagets

struktur og historie (2 timer/

uge); Aztekisk sprog I (3 timer/

uge); Aztekisk sprog II (2 timer/

uge). Kandidatuddannelsen:

Sprog i Mesoamerika (2 ti-

mer/uge).

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagrelevant uddannelse.

Ansøgere med erfaring fra til-

svarende undervisningsarbejde

vil blive foretrukket.

Ansøgning: Vedlæg et kort cv.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Una Canger, Institut for

Religionshistorie, e-mail:

una@hum.ku.dk.

Eksterne lektorer
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: 2 instruktorer i japansk

propædeutik; 1 instruktor i

koreansk propædeutik; 1 in-

struktor i kinesisk propædeu-

tik; 1 instruktor i tibetansk pro-

pædeutik; 1 undervisningsassi-

stent til klassisk tibetansk I, 1

undervisningsassistent til ja-

pansk II- moderne; 1 undervis-

ningsassistent til kinesisk I-

sprogflab; 1 ekstern lektor til

japansk 3; 1 ekstern lektor til

japansk I, grammatik; 1 ekstern

lektor til koreansk III, moder-

ne; 1 ekstern lektor til kore-

ansk III, klassisk; 1 ekstern lek-

tor til tibetansk III, moderne; 1

ekstern lektor til Østasiens so-

ciale forhold; 1 ekstern lektor

til metodisk introduktion; 1

ekstern lektor til Intro. Indiens

historie og kulturhistorie; 1

ekstern lektor til oversættelse

dansk-kinesisk III; 1 ekstern lek-
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HUGO fest
Den 1. juli inviterer Institut for Film- og Medievidenskab til stor filmpris-fest. Amager Bio huser i år studiets svar på Oscar festen hvor et kæmpe show med overraskelser,

live band og en international DJ sørger for et brag af en fest. Årets jury består blandt andre af Palle Strøm, Peter Schepelern, Poul Nesgaard og Jacob Stegelmann og 

desuden gæster flere af branchens kendte festen. Der er rimelige priser i baren, og billetter kan købes i forsalg eller i døren. Læs mere på www.hugofest.dk.

AFRIKASTUDIET
VED

KØBENHAVNSUNIVERSITET

Nye studerende optages på det ét-eller toårige Afrika-
områdestudiumsom fuldtidsstuderende eller meritstu-
derende. Studiestart: 1. september 2003.

Ansøgningsfrist: 16. juni  2003. 
Rekvirer ansøgningsskema og informationsmateriale 
på: www.teol.ku.dk\cas

Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4. 1150 Kbh k.,
tlf. 35 32 25 85, e-mail: cas@teol.ku.dk
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tor til kinesisk tekstlæsning,

overbygning; 1 ekstern lektor

til kinesisk klassisk, viderekom-

mende. 

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Eksternt lektorat
Sted: Slavisk Studienævn, Østeu-

ropainstituttet.

Indhold: Russisk litteratur, Litte-

ratur 1-2, Litterært emne og

fagteori (på hver i alt 6

timer/uge i efteråret 2003).

Til besættelse: Pr. 1/9-03.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Joel

Nordborg Nielsen, tlf. 3532

8525.

Undervisningsassistent
Sted: Slavisk Studienævn,

Østeuropainstituttet.

Indhold: Oversættelse fra dansk

til russisk, niveau 1 og 2 (i alt 2

timer/uge i efteråret 2003). 

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Joel

Nordborg Nielsen, tlf. 3532

8525.

Undervisningsassistenter
Sted: Slavisk Studienævn,

Østeuropainstituttet.

Indhold: Russisk propædeutik.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 2 stillinger a 5 timer/

uge i efteråret 2003. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Joel

Nordborg Nielsen, tlf. 3532

8525.

Undervisningsassistent
Sted: Slavisk Studienævn,

Østeuropainstituttet.

Indhold: Mundtlig sprogfærdig-

hed i serbokroatisk.

Til besættelse: Pr. 1/9-03. 

Omfang: I alt 2 timer/uge i efter-

året 2003.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Joel

Nordborg Nielsen, tlf. 3532

8525.

Undervisningsassistent
Sted: Slavisk Studienævn,

Østeuropainstituttet.

Indhold: Skriftlig sprogfærdig-

hed i serbokroatisk 

Til besættelse: Pr. 1/9-03. 

Omfang: I alt 2 timer/uge i efter-

året 2003.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Joel

Nordborg Nielsen, tlf. 3532

8525.

Amanuensisstillinger
Genopslag. 

Forlænget ansøgningsfrist

Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: En stilling i socialpsyko-

logi og to stillinger i personlig-

hedspsykologi.

Til besættelse: Fra 1/8-03 til 31/7-04. 

Ansøgningsfrist: 6/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Naturvidenskab ▼

Associate professors
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents: 1) Associate professor

within the field of Agricultural

Geography and Landscape Eco-

logy. 2) Associate professor

within the field of Physical

Geography.

To be appointed by: 1 October,

2003 or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 

13 June, 2003 at noon.

Full announcement: www.ku.dk.

Associate professor 
(lektorat)
Place of employment: Institute of

Molecular Biology, University

of Copenhagen.

Contents: The position is asso-

ciated with the current Depart-

ment of Biological Chemistry.

The research of the associate

professor should be within

biochemistry and/or molecular

biology. If two or more appli-

cants are equally qualified,

applicants that support and

complement research in the

Institute on RNA function, or

on metabolism and enzymo-

logy, will be preferred.

To be appointed by: 1 October,

2003.

Applications: Must be in English

and include: a cv including

information about granting

experience. A description of

current and proposed research

(max. 5 pages). A complete list

of publications indicating those

of particular relevance (max.

10). 3 copies of each of these

relevant publications. Docu-

mentation of teaching experi-

ence and other qualifications.

The original application (with

appendices but without select-

ed publications) must be sent

to: The Faculty of Science,

Øster Voldgade 3, DK-1350

Copenhagen K. 3 copies of the

application with all appendices

(including selected papers)

must be sent to the Institute 

of Molecular Biology, Øster

Farimagsgade 2 A, DK-1353

Copenhagen K.

The application marked 221-

125 must be formally addres-

sed to the Rector of the Uni-

versity of Copenhagen.

Deadline for applications:

15 August 2003, at noon. 

Additional information: Head of

Institute Steen Pedersen, 

e-mail address:

mbi@my.molbio.ku.dk.

Eksternt lektorat
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Undervisning i Kemi for

Geologer.

Kvalifikationer: Lektorniveau.

Omfang: Fra 1/9-03 til 30/8-04. 2

forelæsninger/uge med forbe-

redelsesfaktor 3,5. 2 hold med

hver 2 eksaminatorietimer/uge

med forberedelsesfaktor 2,0

samt forberedelse af 2 eksa-

menssæt til 4 timers skriftlig

prøve og karaktergivning.

Ansøgningsfrist: 15/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kiku.dk.

Eksternt lektorat 
Sted: Kemisk Institut

Indhold: Kemiske Undervisnings-

forsøg for hold a 12 studeren-

de samt rapportretning. Der

skal udvikles demonstrations-

forsøg og udarbejdes undervis-

ningsmateriale.

Kvalifikationer: Lektorniveau.

Omfang: Fra 1/9-03 til 30/8-06.

Hvert hold undervises i en dag

7 timer/uge i efterårssemestret.

Ansøgningsfrist: 15/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kiku.dk. 

Instruktorer 
Sted: Kemisk Institut.

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgning: Ansøgningsskema

afhentes på kemistudienæv-

nets kontor, HCØ, lokale B204.

Ansøgningsfrist: 1/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

● TAP-STILLINGER

Specialkonsulent 
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Konsulenten skal vare-

tage den videnskabeligt koor-

dinerende funktion af den

Danske Forskerskole for Antro-

pologi og Etnografi samt ud-

vikle og koordinere program-

mer inden for Åben Uddannel-

se herunder den nye Master i

Medicinsk Antropologi. 

Kvalifikationer: Antropolog med

dokumenteret erfaring med og

kendskab til henholdsvis For-

skerskolen og Masteruddan-

nelsen vil blive foretrukket.

Ansøgeren skal have en solid

forankring i antropologien og

flere års erfaring med anven-

delsesorienteret forskning in-

den for medicinsk antropologi,

kommunikation, udviklingsar-

bejde, projekt- og personale-

ledelse, uddannelsesudvikling,

fundraising samt have gode

engelsk kundskaber. 

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 10/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/generel (Ledige Stillinger).

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Vibeke Steffen tlf. 3532

3461.

Afdelingstandlæge
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Ortodonti.

Indhold: Undervisning på videre-

uddannelsen i ortodonti, 8 ti-

mer/uge.

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgning sendes til: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, Tand-

lægeskolen, Nørre Alle 20,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 4/8-03. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Prof.

Inger Kjær, tlf. 3532 6674 el.

fuldmægtig Susanne Leth, tlf.

3532 6671.

IT-medarbejder 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Konfiguration af hard-

ware og software til og ser-

vicering af Instituttets pc’er og

serversystemer; netopkoblin-

ger af slutbrugere; printerved-

ligeholdelse; rådgivning ved

indkøb af udstyr og software

for alle instituttets afdelinger;

slutbrugersupport og instruk-

tion inden for Linux og Unix

og avanceret brug af Wind-

ows; IT-planlægning; indkøb af

IT-udstyr og administration af

licenser.

Kvalifikationer: Datamatiker-

niveau.

Ansøgningsfrist: 6/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Grafisk Designer
Sted: Kommunikationsafdelin-

gen, Fællesadministrationen.

Indhold: Designudvikling og lay-

out af både større trykte publi-

kationer og mindre opgaver.

Produktionsstyring, herunder

forhandling med trykkerier og

andre eksterne leverandører.

Ansøgning sendes til: Kommuni-

kationsafdelingen, Nørregade

10, 1017, Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/6-03.

Sekretær
Sted: Kommunikationsafdelin-

gen, Fællesadministrationen.

Indhold: Diverse opgaver, herun-

der mødeforberedelse, admini-

stration, korrekturlæsning

samt vedligeholdelse af kom-

munikationsafdelingens arki-

ver m.m.

Ansøgning sendes til: Kommuni-

kationsafdelingen, Nørregade

10, 1017 Kbh. K

Ansøgningsfrist: 10/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Regnskabsmedarbejder
Sted: Økonomikontoret, kredi-

torbogholderiet.

Kvalifikationer: Regnskabsud-

dannelse, nogle års erfaring,

god til problemløsning og har

flair for tal. 

Til besættelse: 1/8-03 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 712-250-

372/03. Vedlæg dokumentati-

on for uddannelse og tidligere

beskæftigelse.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Personalekontoret, Nørre-

gade 10, Postboks 2177, 1017

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Marian

Blaksmark, tlf. 3532 2750.

Edb-medarbejder
vikariat
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat.

Indhold: Primært PC support og

PC opsætning for ca. 100 bru-

gere, herunder installation af

specialprogrammer og ansvar

for vedligeholdelse og videre-

udvikling af vores hjemmeside.

Kvalifikationer: Praktisk og teo-

retisk kendskab til Windows

2000 og Microsoft Office 2000,

især Word. Praktisk kendskab

til udvikling og vedligeholdelse

af større hjemmesider med

Microsoft Frontpage. Gerne

erfaring fra lignende stilling.

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 6/6-03.

Sekretariatsmedarbejdere 
Sted: Musikvidenskabeligt Institut.

Indhold: Sekretariatsfunktioner,

herunder regnskab, løn, eks-

pedition og telefonpasning,

studie- og eksamensadmini-

stration, kontakt til lærere,

studerende og gæster samt
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Også til unge og
studerende

Vi prøver altid at finde
den billigste pris

WASTEELS Rejser
Skoubogade 6, 1158 K

- lige ved Strøget

33 14 46 33
86 12 62 11



vedligeholdelse og udbygning

af hjemmesider mv.

Omfang: 2 stillinger.

Ansøgningsfrist: 20/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Betjent/fagbetjent 
Sted: Botanisk Museum &

Centralbibliotek.

Indhold: Varetagelse af postafde-

lingen, karantæne af plante-

materiale, diverse transporter

og budtjeneste, tilsyn med ko-

pimaskiner o.l. Lejlighedsvis

skal du stå for kontakten til

håndværkere og for tilsyn for

museets installationer. 

Kvalifikationer: Du skal kunne

betjene værktøj af forskellig

art, have kørekort, være i god

fysisk form og have kendskab

til IT. Du skal have udpræget

praktisk sans og gerne en

håndværksmæssig baggrund. 

Til besættelse: 1/9-03 el. snarest

derefter.

Ansøgning sendes til: Bestyreren,

Botanisk Museum, Gothers-

gade 130, 1123 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 15/6-03. 

Undervisningsassistent,
tandplejer
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Kvalifikationer: Dynamisk medar-

bejder gerne med 5 års er-

hvervserfaring som tandplejer

med A-autorisation og en bred

almen baggrund svarende til

gymnasialt el. erhvervsgymna-

sialt niveau. 

Til besættelse: Fra 1/8 til 31/12-03.

Omfang: Barselsvikariat, 15-20 ti-

mer/uge.

Ansøgning sendes til: Skoleche-

fen, SKT, Panum Instituttet,

Københavns Universitet, Nørre

Allé 20, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 23/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Ledende

tandlæge Sten Nørmark, tlf.

3532 6859.

Laborant
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Stillingen er i særlig

grad knyttet til arbejde med

stabile isotoper til datering

samt laserteknologi til bestem-

melse af kornstørrelsesforde-

ling af naturlige sedimenter.

Arbejdsområdet vil desuden

omfatte øvrige jordbundskemi-

ske analyser og instruktion af

projektstuderende.

Kvalifikationer: Laborant/labora-

torietekniker. 

Til besættelse: 1/8-03.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

● UDDANNELSE

Afrika-områdestudiet
Emne: Center for Afrikastudier

optager nye studerende på det

toårige Afrika-områdestudium

pr. 1/9-03. 

Moduler: Studiet består af en

række grundfag (Afrikas øko-

nomi, geografi, antropologi,

historie og politologi), tvær-

faglige temaseminarer (Udvi-

king og forandring, Religion,

kultur og samfund i Afrika &

Afrika i det internationale po-

litiske og økonomiske system)

og aktuelle emneseminarer

(Religion og Borgerkrig, Litte-

ratur og drama i Afrika, Afri-

kansk ret – mellem sædvane

og modernitet, Conflict and

Conflictresolution in Africa og

Africa under Globalisation)

samt sprogundervisning i

swahili eller portugisisk.

Udlandsophold: I forbindelse med

udarbejdelsen af den afslut-

tende afhandling på studiets 2.

år er det muligt fx gennem

praktik, studieophold eller felt-

arbejde at opholde sig i korte-

re eller længere tid i Afrika.

Integration i hovedstudiet: Stu-

derende der tager det toårige

Afrika-områdestudium som led

i kandidatuddannelsen, kan få

tildelt 12 ekstra SU-klip hvis et

af studiets sprogfag bestås og

Afrika-områdestudiet færdig-

gøres inden hovedstudiet bli-

ver færdiggjort. Herudover

kan fag fra studiets andet år

som oftest meritoverføres til

hovedstudiet. 

Målgruppe: Optagelseskriteriet

på fuldtidsstudiet er normalt

afsluttet bachelor-uddannelse,

subsidiært mindst to års stu-

dium.

Ansøgning: Skema findes på

www.teol.ku.dk/cas. Ansøgnin-

gen sendes til Center for Afri-

kastudier.

Ansøgningsfrist: 16/6-03. 

Meritstuderende: Det er også

muligt at søge enkelte fag som

merit-studerende, især emne-

seminarerne. De aktuelle emne-

seminarer kan findes på

www.teol.ku.dk/cas/cassemst.

htm. Ansøgningsfristen for

meritkurser er 29/8-03.

Yderligere oplysninger: Center

for Afrikastudier, Købmagerga-

de 46, 4. 1150 Kbh. K, tlf. 3532

2585, fax 3532 2590,

www.teol.ku.dk/cas, e-mail:

cas@teol.ku.dk.

● LEGATER

Lektor A. P. Rossens
Mindefond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere og har

vist selvstændighed og vurde-

ringsevne på et godt fagligt

grundlag. 

Støtte: 20.000 er til rådighed til

uddeling i en el. flere portio-

ner til ophold ved et tyskspro-

get universitet. 

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Forman-

den, Lektor A. P. Rossens

Mindefond, Advokat Thomas

Heintzelmann, Advokatfirmaet

E. Vinther Andersen – Bente

Yde Nissen, Clemens Torv 8,

Box 5124, 8100 Århus C.

Legatuddelinger ▼

Overretssagfører
Rigenstrup og Valborg
Rigenstrups Mindelegat
Uddelingen af legatportioner for

2003 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

fået besked direkte fra SU-kon-

toret. Der er uddelt 4 legatpor-

tioner a 3.000 kr.

● MØDER

Molecular Biology 
of Human Diseases
Annual Meeting. See www.bio-

kemi.org and BioZoom, vol. 6,

no. 2.

Time: 6-8 October, 2003.

Venue: Gl. Avernæs, Helnæsvej,

Ebberup, Fyn.

Registration: Before 15 Septem-

ber at www.biokemi.org.

Organizer: Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology. 

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Stemmeretsforskelle 
– argumenterne for og
imod
Konferencen drøfter stemmerets-

forskelle i juridisk, økonomisk

og praktisk belysning.

Tid: 18/6-03, kl. 13.00-18.00.

Sted: Solbjerg Plads 3, Frederiks-

berg.

Arrangør: FOCOFIMA, Retsviden-

skabeligt Institut A og Danish

Corporate Governance Net-

work, www.jur.ku.dk/focofima.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Teologi ▼

Forskningsbibliotekar,
cand.theol. 
Christian Gottlieb
Titel: Dilemmas of Reaction in

Leninist Russia. The Christian

Response to the Revolution in

the Works of N.A. Berdyaev

1917-1924.

Tid: 6/6-03, kl. 13.00.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneksauditorium A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.phil., Bent Jensen, Syddansk

Universitet, Odense og docent,

dr.theol., Matti Kotiranta, Hel-

sinki Universitet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udgivet på Syddansk

Universitetsforlag og kan

bestilles på www.university-

press.dk. Derudover ligger af-

handlingen til gennemsyn på

Institut for Systematisk Teolo-

gis sekretariat, Købmagergade

46, 3., 1150 Kbh. K.

Sundhedsvidenskab ▼

Læge, ph.d. 

Marie-Louise Moes Grønholdt

Titel: Vulnerable Atherosclerotic

Carotid Plaques. Imaging

Methods, Stroke Risk and Risk

Factors.

Officielle opponenter: Overlæge

Ulf Hedin og prof. Jan Nilsson.

Opponenter ex auditorio: Kan mel-

de sig til forsvarslederen, kli-

nisk lektor, overlæge, dr.med.

Ivar Gøthgen, tlf. 3977 3977.

Tid: 19/6-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

mlg@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Humaniora ▼

Ph.d. Mogens Pelt

Titel: Tying Greece to the West:

U.S.-West German-Greek Rela-

tions, 1949-1974.

Officielle opponenter: Prof.

Richard Clogg, St. Antony’s

College, University of Oxford

og prof. Poul Villaume, Institut

for Historie.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller den

der leder forsvaret.

Tid: 20/6-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen udkommer den 30/5-03

og kan købes hos Institut for

Historie til en pris af 100 kr.

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan købes i Kompendie-

udsalget Humaniora tlf. 3532

9161 kl. 10-14 og 17-19 (dog

ikke fredage) .

Naturvidenskab ▼

Bente Kiens

Titel: Regulation of Lipid Utili-

sation in Skeletal Muscle du-

ring Exercise in Humans.

Officielle opponenter: Prof. I. A.

Macdonald og Prof., dr.med.sc.

Jan Henriksson.

Opponenter ex auditorio: Kan til-

melde sig inden forsvarets be-

gyndelse hos leder af forsvaret.

Tid: 12/6-03, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Institutet,

Universitetsparken 13, Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Dispu-

tatsen kan købes ved henven-

delse til Sekretær Dorte Hynne,

Afd. for Human Fysiologi,

August Krogh Institutet. Ind-

stillingen fra bedømmelses-

udvalget kan fås ved henven-

delse til Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet, tlf. 3532 4256, 

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

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Regner Bøge Arnesen

Titel: CT Colonography: Method-

characterisation, Diagnostic Per-
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Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.

I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner tons mindre i 2010 end i 1990.

Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?

Gratis museum
På Zoologisk Museum vil der fremover være gratis entré for alle uni-

versitetets ansatte ved fremvisning af ID-kort. KU’s studerende nyder

fortsat samme privilegium. 
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SÆRLIGE FORELÆSNINGERformance and Compliance. A

Comparison with Colonoscopy.

Tid: 2/6-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 215, Hillerød

Sygehus, Helsevej 2, Hillerød.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres ved hen-

vendelse til forfatteren, Slots-

vænget 31, 3400 Hillerød, e-mail:

regnar.arnesen@dadlnet.dk.

Jens-Christian Holm

Titel: Physiological Regulation of

Leptin. Changes in Levels of

Leptin and its Soluble Receptor

during Weight Loss and Fol-

low-up in Boys and girls.

Tid: 19/6-03, kl. 14.00.   

Sted: Kommunehospitalet, Bart-

holin Instituttets aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling kan fås ved at kontakte

forfatteren, e-mail:

jch@ipm.hosp.dk.

Kirsten Sander

Titel: Sympathetic activity in preg-

nancy – induced hypertension.

Tid: 3/6-03, kl. 14.00.

Sted: Lille Auditorium, KAS Gen-

tofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Slotsbakken 144,

2970 Hørsholm, e-mail:

sanders@dadlnet.dk.

Jakob Ek

Titel: Genetic and epidemiologi-

cal studies of proteins involved

in the pathogenesis of MODY,

type 2 diabetes, and obesity.

Tid: 4/6-03, kl. 15.00.

Sted: Hagedorn Research Institu-

te, Niels Steensens Vej 6, Gen-

tofte, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Steno Diabetes

Center, Niels Steensens Vej 6,

2820 Gentofte eller man kan få

et eksemplar ved forsvaret.

Lars J. Hansen

Titel: Structured personalised dia-

betes care in general practice.

Tid: 6/6-03, kl. 13.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet,

Panum Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henven-

delse til Månedsskrift for Prak-

tisk Lægegerning, Stockholms-

gade 55, 2100 Kbh. Ø, tlf. 3526

6785, e-mail: mpl@medlnet.dk.

Birgitte Hansen

Titel: VITAMUS – D vitamin og

ældre.

Tid: 6/6-03, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, auditori-

um 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Lundemosen 60,

2670 Greve.

Christian Tuxen

Titel: Compliance of medium-si-

zed arteries in normal subjects

and patients with arterial

hypertension assessed by oscil-

lometry.

Tid: 10/6-03, kl. 14.00

Sted: Frederiksberg Hospital, aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Gærdebuen 6,

2850 Nærum, e-mail:

cdt@dadlnet.dk.

Lasse Vinner

Titel: Second generation HIV-1

envelope DNA vaccines.

Tid: 17/6-03, kl. 12.00.   

Sted: Statens Serum Institut, Fo-

redragssalen (byg. 43).

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

lvi@ssi.dk. el. tlf. 3268 3689.

Flemming Mørkeberg Nilsson

Titel: Affektiv lidelse og neurolo-

giske sygdomme.

Tid: 17/6-03, kl. 14.00.   

Sted: Rigshospitalet, Aud. på psy-

kiatrisk klinik.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling kan fås hos forfatteren, 

e-mail: fmn@dadlnet.dk.

Humaniora ▼

Kristian Billeskov Bøving

Titel: Mine the Gap. A multi-

method investigation of web-

based groupware use.

Tid: 4/6-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Biblioteks læse-

sal Øst, KUA samt på Institut

for Film- og Medievidenskab,

KUA.

Nina Billestein Schriver 

Titel: Fysioterapi og Læring. Be-

tydning af rettethed, relatio-

ner, rum og refleksion.

Tid: 16/6-03, kl. 13.00 præcis. 

Sted: KUA, lok. 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Filosofi, Pædagogik og

Retorik, KUA.

Tage Petersen 

Titel: Alt kommer jo på øjet an,

der ser. En analyse af kosmolo-

gien i de såkaldt dualistiske

tekster i Corpus Hermeticum.

Tid: 18/6-03, kl. 13.00.

Sted: Det nye KUA, Lokale 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst samt

på Institut for Religionshistorie.

Mirjam Gebauer 

Titel: In der Krise des Wechsels

Pikareske Figuren im

deutschen Roman der 1990er

Jahre.

Tid: 21/06-03, kl. 9.00.

Sted: Det nye KUA, lokale 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Tysk og Nederlandsk.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Jan Lynge

Titel: Adenosine receptors and

transporters in skeletal muscle:

Exercise hyperaemia.

Tid: 4/6-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 1, August

Krogh Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes hos bog-

handlere fra 4/6-03.

Cand.scient Cristina Antonescu

Titel: Metrics on non-commutati-

ve spaces.

Tid: 13/6-03, kl. 15-17.

Sted: H.C. Ørsteds Instiuttet, aud. 4.

Yderligere oplysninger: Kontakt

forfatteren, e-mail:

chris@math.ku.dk.

Niels Mailand

Titel: Cell cycle regulation by

human Cdc25 and Cdc14 phos-

phatases. 

Tid: 16/6-03, kl. 14.00. 

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk,

tlf. 3532 2090. 

Kasper Almholt 

Titel: The Plasminogen activation

system in transgenic breast

cancer.

Tid: 17/6-03, kl. 14.00. 

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk,

tlf. 3532 2090.

Marianne Dissing 

Titel: Investigation of the role of

the protein Gastrulation de-

fective in the establishment of

the dorsal-ventral pathway of

the Drosophila embryo and

analysis of the subsequent se-

rine protease cascade.

Tid: 18/6-03, kl. 13.00. 

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk,

tlf. 3532 2090.

John Rawls og retfærdighedens teori
Prof. David M. Rasmussen, Boston College

Tid: 3/6 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum, www.filosofisk-forum.subnet.dk

Tiltrædelsesforelæsning: What’s in a Name
Prof. Michael Jackson

Tid: 6/6 kl. 14.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2., Aud.

Arr.: Institut for Antropologi. Efter forelæsningen inviterer instituttet til en reception på 3. sal.

Is Husserl’s Theory of Intentionality Internalist?
Tarjei Mandt Larsen, Department of Philosophy, University of Tromsö, Norway/Boston College, USA

Tid: 10/6 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 4., lok. 403

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk 

Fleksibilitet
Thomas Hylland Eriksen, 

prof. i socialantropologi, Oslo

Tid: 10/6 kl. 19.30

Sted: Rosenborggade 15, Aud. RO9 

Arr.: Filosofisk Forum og Luftskibet,

www.filosofisk-forum.subnet.dk

Vår tids kompleksitet skaper et stort

behov for det enkle og det entydige,

både mht. offentlig planlegging,

teknologisk utvikling, vitenskapelig

forklaring og personlig erkjennelse.

Riktignok er troen på fremskrittet be-

tydelig svekket i senere år, men ønsket

om kontroll og forutsigbarhet er stadig

vesentlig, ikke minst i lys av at forut-

sigbarhet ser ut til å ha blitt en knapp

ressurs. Imidlertid viser erfaringen at

forutsigelser ofte slår feil. Årsaken er

at ulike typer systemer er fleksible på

ofte uoverskuelige måter. Foredraget

vil både definere fleksibilitet og vise

hvordan begrepet kan kaste lys over så

ulike samtidsfenomener som tekno-

logisk determinisme, ‘det nye arbeids-

livet’ og nydarwinismen.

uPARAP, a New Receptor Protein in Cell-Matrix Interactions 
Niels Behrendt, The Finsen Laboratory, Rigshospitalet

Tid: 11/6 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

Arr: Biologisk Selskab

Krakatau: The Earth as research object
Prof. Matthias Dörries, History Science, Université Louis Pasteur, Strasbourg

Tid: 16/6 kl. 14.15

Sted: Niles Bohr Institute, Aud. A

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www nba.nbi.dk

Molecular Profiling of Hereditary Breast Cancer
Ingrid Hedenfalk, Department of Oncology, University Hospital, Lund

Tid: 18/6 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

Arr: Biologisk Selskab
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Hvornår tænker du på KU i dag?
»Ofte. I mit nuværende job står jeg ofte og

mangler en der ved noget om noget, og jeg har
jævnligt besøg af forskere i Deadline – også folk
fra KU. Men jeg tænker somme tider mindre
pænt om KU fordi jeg synes at man skal være
dygtigere til at formidle sin viden til omverden,
og man skal være mere indstillet på at turde for-
midle den til andre end kollegerne. I næste uge
begynder vi arbejdet i Forskningsministeriets
nye tænketank om forskningsformidling. Det er
en af mine kæpheste at langt flere forskere skal
springe ud i at formidle sit stof til en større
kreds. Det gør jo ikke ondt når man kan sit
stof.« ■

gbg@adm.ku.dk 

Af Gry Gaihede

Hvad fik dig til at vælge litteraturvidenskab på KU?
»En meget stor interesse for litteraturen. Der

var folk der advarede mig om at studiet var for
ensidigt der i slutningen af halvfjerdserne, men
jeg tænkte at det måtte være en vældig interes-
sant bagage, for jeg ville gerne beskæftige mig
med kulturformidling. Valget stod sådan set mel-
lem det og journalistik, men jeg ville gerne have
en mere faglig ballast først.« 

Hvordan husker du din studietid?
»Studiet var dybt, dybt, dybt politiseret den-

gang i ‘79, og alt skulle tolkes på en bestemt
måde. Der var enkelte undtagelser og lyspunkter
i undervisningskvaliteten, men der blev ikke stil-
let krav nok. Det var for slattent og for ensidigt

og på mange måder en uhyre broget oplevelse.
Men i 1983 skiftede jeg til Historie og mødte et
andet universitet, syntes jeg. Efter jeg blev
Folketingsmedlem i 1984, blev jeg så en mere
sjælden gæst på universitetet der tog mine eksa-
mener med forskellige mellemrum.« 

Hvad husker du som det bedste?
»På Historie mente folk hvad som helst, det

var meget positivt. Mens jeg var på Litteratur-
videnskab, fulgte jeg også nogle andre fag. Paul
Levines undervisning på Engelsk fx, og det var
bestemt positivt, der blev fyldt noget på. Der var
også enkelte lyspunkter på Litteraturvidenskab,
en Elo Nielsen blandt andet og andre der satte
nogle begreber på plads og udvidede nogle ho-
risonter.«

Dine gode erindringer knytter sig til enkelte un-
dervisere?

»Da jeg skrev en artikel om hvordan jeg ople-
vede studiets faglige miljø – som de sidste kram-
petrækninger af noget meget doktrinært – var
der mange både studerende og undervisere der
hverken sagde goddag eller farvel. Det gik slet
ikke at have anden mening, så for mig person-
ligt var det ikke nogle rosenrøde år på den må-
de. Niveauet var for ringe. Men tingene har jo
udviklet sig, for kort tid siden holdt de erhvervs-
dag på Litteraturvidenskab. Den tanke var ikke
faldet nogen ind i ‘79.«

Hvad lærte du dengang som du bruger nu? 
»Arbejdsmetoder. Som historiker går man jo

til kilderne – der har jeg lært meget af faget hi-
storisk metode.«

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Ufede tider
Som studerende
oplevede Connie
Hedegaard
universitetets
faglige miljø
som doktrinært
og dybt politi-
seret. Det har
ændret sig, men
den dygtige
journalist savner
større formid-
lingslyst hos de
københavnske
forskere

Rødder på KU
Universitetsavisen sætter i en serie bagsider fokus 

på kendte KU-kandidater og deres studentertid.

Navn: Connie Hedegaard
Alder: 42 år
Uddannelse: Cand.mag. 
i litteraturvidenskab og
historie
Stilling: StudieværtF
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NYE TIDER – »Institut for

Litteraturvidenskab ringede fordi

de ville holde en temadag om

erhvervsmulighederne. Det var

ikke faldet nogen ind i ‘79.« 




