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Lang vej til
ligestilling
Trods den øgede opmærksomhed
omkring ligestilling er der i dag
næsten lige så få kvinder ansat på
Københavns Universitet som der
var for 30 år siden, viser stor
undersøgelse af kønsbarrierer. 
Læs side 4-5

Bange for
Bush

Over 30 forskere fra Københavns
Universitet, heriblandt flere
kendte professorer, er gået med 
i en underskriftsindsamling mod
USA’s krigsplaner over for Irak.
»Som intellektuelle har vi en
særlig forpligtelse til at argumen-
tere imod militære løsninger«, 
siger en af initiativtagerne, 
professor Poul Villaume
LÆS SIDE 6-7
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Den musiske
stavblender
Stramt struktureret performance
og postmodernistisk koncert-teater
blev til ren 80’er nostalgi da kon-
cert-konceptet MAPS besøgte Det
Musikvidenskabelige Fakultet 

Læs side 9

Akademikeres
dagskurs
I USA er intellektuelles markeds-
værdi direkte aflæselig i real time.
Akademikeres popularitet opgøres
blandt andet ud fra hvor mange in-
ternet-brugere der indtaster deres
navne via søgetjenesten Google 
Læs side 8
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Skal du med 
til ballet?

Alle studerende og ansatte er invite-
ret med når Københavns Universitet
holder sin traditionsrige årsfest 21.
november

Hvert år i november måned inviterer Universitetet sine ansatte
og studerende, samt særligt indbudte gæster til fest. Årsfesten
begynder i Universitetets festsal og fortsætter om aftenen med

en festforestilling i Det Kgl. Teater hvor der i år vises balletterne »Kon-
servatoriet/Enetime/Etudes«.  

Program i festsalen
Dagens program i festsalen ser således ud:

● Rektors tale
● Forenede Studenterråds tale ved stud.scient. Anna K. Vallgårda 
● Festforelæsning ved prodekan, professor dr.med. Ulla Wewer, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
● Uddeling af undervisningsprisen for år 2002 (Årets Harald)
● Promovering af æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld- og 

sølvmedaljer

Musikken leveres af: MI22 – Musikvidenskabeligt Instituts Bigband
under ledelse af Bjarne Thanning, Studenter-Sangforeningens Lille og
Store Kor under ledelse af Jørgen Fuglebæk og Universitetskoret Lille
MUKO under ledelse af Jesper Grove Jørgensen.

Efter højtideligheden serveres en let forfriskning på 1. sal i Hoved-
bygningen.

Sådan får du adgangsbilletter
Der er på forhånd reserveret pladser i såvel Festsalen som i Det Kgl.
Teater til Universitetets indbudte gæster. De resterende pladser i Fest-
salen og i teatret er åbne for Universitetets ansatte og studerende. 

Deltagelse i Festsalen er gratis, mens teaterbilletterne kan købes.
Til deltagelse i Festsalen udleveres kun ét adgangskort pr. ansat/stu-
derende. 

Adgangskort til Festsalen kan afhentes/reserveres og billetter til
Det Kgl. Teater kan købes ved personligt fremmøde hos Forenede Stu-
denterråd, Fiolstræde 10, 2. sal eller ved at sende en mail fra torsdag
den 14. november 2002 – se vejledning herom på KU’s hovedside, ht-
tp://www.ku.dk, under linket ‘Årsfest’.

Åbningstider hos Forenede Studenterråd
● Torsdag den 14/11, fra kl. 10.00 - 18.00
● Fredag  den 15/11, fra kl. 10.00 - 13.00
● Mandag den 18/11, fra kl. 14.00 - 17.00
● Tirsdag den 19/11, fra kl. 10.00 - 13.00
● Onsdag den 20/11, fra kl. 10.00 - 13.00.

Alle dage vil der være opsat nummerrulle fra kl. 10.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ekspeditionssekretær Mette Budtz, 
tlf. 353 23874

KUMMENTAR

Fokus på frafald

For nogle uger siden blev der indgået forlig om
en universitetsreform. Det har vi ventet på med
spænding, nogle med ængstelse. Selvom debat-

ten måske primært har drejet sig om de overordnede
ledelseslinier, har vi hele tiden vidst at et politisk
forlig også kom til at handle om det mere nære stu-
dieliv, herunder det frafald fra studierne der er, og
hvad man kan gøre for at mindske dette. 

Og ganske rigtigt står der som pkt. 12 i forligstek-
sten at den individuelle vejledning skal intensiveres
for at reducere frafaldet, ligesom studievejledningen
skal hjælpe de studerende til at vælge rigtigere i en
fleksibel studiestruktur - herunder skal der også
sættes fokus på karrierevejledning.

Dagen før forliget havde vi på Københavns Uni-
versitet en temadag om dette. Fordi det ikke er

svært at være enige om at frafaldet bør reduceres,
men også fordi vi gerne vil have flere facts på bor-
det, så vi kan gøre vores handlinger rigtige og effek-
tive. 

Og frafaldet er nuanceret. Det viser universitetets
nye undersøgelse. Universitetsstuderende har altid i
stort omfang sprunget fra deres uddannelser. I de
fleste tilfælde er der blot tale om at man skifter ud-
dannelse. Det er som det skal være. At lægge hin-
dringer i vejen for det vil være helt forkert. Verden
er fuld af folk i gode stillinger med et eller flere stu-
dieskift i bagagen. Men vi skal undgå unødvendige
studieskift. Samfundsøkonomisk er de bekostelige,
de koster undervisning, SU-klip, færre år på arbejds-
markedet osv. Og de kan også dække over nederlag
for den enkelte. 

En lille del af dem der ophører, skifter ikke til en
anden uddannelse, men stopper helt. Nogle fin-

der et job. Nogle endda et rigtig godt job. Fint nok.
Men andre ender i job som ufaglærte. Det kan være
spild af talent og kan føre til bitterhed. Det er synd,
både for personerne selv og for universitetet der ofte
får sin del af skylden. 

Heldigvis - kan vi jo så sige for vores vedkommen-
de - viser det sig dog også at det sjældent skyldes at
de studerende er utilfredse med det faglige niveau.
Men det ændrer ikke ved at der skal sættes ind på at
få nedbragt det unødvendige frafald - frafald der
skyldes at vi ikke har informeret de studerende godt
nok om hvilke krav vi stiller til dem, og hvilke er-
hverv uddannelserne kan lægge op til bagefter.

Det betyder fokus på vejledning. Hvis vi skal det
unødvendige frafald til livs, skal vi yde mere og

bedre vejledning. Både før og under uddannelsen.
Vores undersøgelse viser at frafald ikke længere er
noget der kun foregår i løbet af det første semester,
men er spredt ud over hele studietiden. Det er derfor
ikke nok at vi afholder rusintroduktion i starten af
første semester. De studerende har krav på og brug
for vejledning gennem hele uddannelsen. 

Som studerende skal man føle at universitetet be-
kymrer sig om en og ens uddannelse, hvad enten det
drejer sig om metodeundervisning, studieteknik el-
ler hjælp ved mere eksistentielle spørgsmål så som
hvorfor man læser sit fag eller hvad det kan bruges
til når uddannelsen er færdig. Vi må overveje, om
det ikke er bedre meget hurtigere end tidligere at vi-
se de studerende hvilke krav og forventninger vi stil-
ler til deres faglige færdigheder så vi kan undgå det
tomrum mange nye studerende oplever når der på
mange universitetsuddannelser kan gå et helt år før
man skal op til de første eksamener.

Mange studerende falder fra fordi de ikke kan se
formålet med uddannelsen. Det ved vi fra både

den nye og fra tidligere undersøgelser. Det kan, når
den intellektuelle lyst skal afløses af slid og hårdt ar-
bejde, for nogle være svært at se hvorfor man skal
bruge fem-syv år af ens liv på at fordybe sig i et fag
hvis man ikke kan se sammenhængen mellem ud-
dannelsens indhold og det arbejdsmarked man bag-
efter skal være en del af. På alle uddannelser skal
man derfor fra den første dag også tale om jobmu-
lighederne. Der skal indføres egentlig systematisk
erhvervsvejledning. 

Den netop vedtagne universitetsreform stiller
krav om en øget fokusering på hele dette felt. Vi kan
kun være enige, og derfor er det da også glædeligt at
kunne konstatere at man på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet netop har vedtaget en helt ny studie-
struktur hvor vejledning bliver sat i centrum. 

Der afsættes to uger hvert semester til vejledning
af de studerende, samtidig med at fleksibiliteten og
valgfriheden øges. Samtidig brydes alle de klassiske
opdelinger op i den største reform af uddannelses-
strukturen på fakultetet i over 40 år. Det er et flot og
godt initiativ som vi i rektoratet håber at hele uni-
versitetet vil kunne få gavn af. ■

KU NOTER ▼  
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Nr. Udkommer Debat Meddelelser

18 14 /11 6 /11 4 /11
19 28/11 20/11 18/11
20 12/12 4/12 2/12

Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

Nærvær hindrer frafald
»Lærerne på de videregående uddannelser vil gøre sig selv og ikke mindst

de unge en stor tjeneste ved at vise mere nærvær over for de nye stude-

rende.«

Jakob Lange i Politiken 27. oktober 2002.
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Af Louise Witt

Institutadministrator Lis Dal-
gaard, Molekylærbiologisk In-
stitut, fik en klump i maven

da hun kom på arbejde en man-
dag morgen i august. Hun så at
døren til instituttets undervis-
nings pavillon på P-pladsen var
brudt op. Og væk var institut-
tets 48 nyindkøbte Arne Jacob-
sen-stole – 48 eksemplarer af
den klassiske Syver i sort.

Lis Dalgaard fik det skidt for-
di stolene lige var blevet stjålet
én gang. Og hun havde argu-
menteret: »Vi skal da have nog-
le nye. De er så flotte, og så er
de gode at sidde på. Men denne
gang skal vi have dem brænde-
mærket så de ikke bliver stjå-
let.«

Stolene nåede bare aldrig at
blive brændemærket. Da Arne
Jakobsens siddekreationer blev
leveret, havde de folk der skulle
mærke dem, endnu en uges
sommerferie. Så stolene blev
sat i venteposition i pavillonen
pakket ind i plastik. Og den dag
mærkningsfolkene igen mødte
på arbejde, var designerstolene
væk. Stjålet om natten.

Et tab for instituttet på
150.000 kroner.

Tyverihistorien er blot én af
mange som ansatte på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet kan
fortælle. Inden for de seneste
par år er fakultetet nemlig ble-
vet offer for en bølge af indbrud
hvor målet er især designer-
møbler, PowerPoint-projektorer
fra auditorierne og andet com-
puterudstyr.

Midt i myldretiden
Et andet grelt eksempel er de
16 PowerPoint-projektorer som
fakultetet sidste år købte til au-
ditorierne. Allerede nu er de ot-
te blevet stjålet. Et tab på over
400.000 kroner.

Og projektorerne hænger
endda oppe under loftet i fire,
fem meters højde. Alligevel er
det i flere tilfælde lykkedes ty-
vene at kravle op og stjæle dem
midt i undervisningstiden hvor
det myldrer med studerende og
ansatte.

De mange dyre forsvindings-
numre har fået fakultetet til at
lave en opgørelse over tyverier-

ne. Den viser at der igennem de
seneste to år er forsvundet vær-
dier fra Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet for nærved to milli-
oner kroner. Dertil kommer ud-
gifter til at reparere de døre og
vinduer som tyvene brækker op
for at komme ind. Det beløb sig
sidste år til cirka 500.000 kro-
ner. Tyverierne koster med an-
dre ord fakultetet omkring 1,5
millioner kroner om året. For
som statsinstitution er fakulte-
tet selvforsikrende.

Hårdest ramt
»Økonomisk er det en stor be-
lastning for fakultetet. De pen-
ge vi bruger på genanskaffelse
og på at udbedre hærværk
hvert år svarer til to VIP-stillin-
ger. Så indirekte går det ud
over vores forskning og uddan-
nelse,« siger dekan Henrik Jep-
pesen.

Sammenligner man med uni-
versitetets andre driftsområder,
er Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet hårdest ramt.

I Indre By blev der sidste år
stjålet for omkring 100.000
kroner. På KUA drejer det sig
om et beløb på 300-400.000
kroner. Og på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet lå be-
løbet også på 300-400.000 kro-
ner. Det oplyser driftscheferne
de tre steder.

Tidligere har fx Indre By
været hårdt plaget. Det er cirka
tre år siden. Også dengang gik
tyvene efter Arne Jacobsen-sto-
le – også i universitetets
åbningstid. 

Ved eksamenstid, en som-
mer, kom fx en fyr og bankede
på døren midt i en mundtlig ek-
samen: 

»Jeg skal lige bruge fire stole
til en anden eksamen. Er det
okay jeg snupper dem her hos
jer?« 

»Øh jaaa,« sagde en befippet
underviser og censor. 

Siden klagede de over for-
styrrelsen. Og fik som svar at
ingen kendte manden der af-
brød snakken ved det grønne
bord.

»De mange sager fik os til at
sætte videokameraer op, og vi
indførte id-kort med pinkode.
Desuden flyttede vi de dyre sto-
le væk fra de lokaler der ligger

tættest ved udgangene. Og så
mærkede vi stolene med tek-
sten: Stjålet fra Københavns
Universitet. Det hjalp. Men nu
er tyvene så åbenbart søgt ud
mod Naturvidenskab,« siger
driftschef i den indre by, Erwin
Koster Kristensen.

Hvor skal du hen?
Nu er Det Naturvidenskabelige
Fakultet så i fuld gang med at
sikre sig.

Der bliver svejset jerngitre
fast omkring PowerPoint-pro-
jektorerne. Og driftschef Jør-
gen Christoffersen har taget ini-
tiativ til at mærke alle designs-
tole, computerudstyr, støvsuge-
re og andre værdifulde og let
omsættelige ting. Når tyvene
ser et mærke, mister de nemlig
ofte lysten til at stjæle.

»Vi har også indskærpet over
for institutlederne at de skal
holde øje med hvis nogen går
hen hvor de ikke skal gå hen.
De studerende og ansatte skal
bare spørge hvis de ser en mis-
tænkelig person vandre rundt:
Hvor skal du hen? Kan jeg hjæl-
pe dig med noget?« siger Jør-
gen Christoffersen.

Videokameraer vil ikke blive
sat op. Omkostningerne ved at
sætte kameraer op i alle de
mange lokaler og kringelkroge,
fakultetet råder over, vil være
alt for høje i forhold til udbyt-
tet.

Den naturvidenskabelige de-
kan, Henrik Jeppesen, ser også
gerne at de ansatte finder tid til
at bladre Den Blå Avis igennem
engang imellem så fakultetet
kan give politiet et tip hvis
sandsynlige KU-ejendele skulle
dukke op.

På Molekylærbiologisk Insti-
tut har man valgt helt at lade
være med at investere i desig-
nerstole, fortæller institutadmi-
nistrator Lis Dalgaard.

»Det var så frustrerende for
os at få stjålet stolene to gange i
træk. Og nu har vi helt opgivet
tanken om at have Arne Jacob-
sen-stole igen. En skam, for de
er ellers så pæne, slidstærke og
gode at sidde på for studerende
med både lange og korte ben. I
dag sidder de studerende på
nogle gamle, elendige teaktræs-
stole fra 1960’erne. Og hvis vi
en dag køber nye, bliver det 
en billig plastikmodel fra
IKEA,« siger en ærgerlig insti-
tutleder. ■

low@adm.ku.dk
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Stoletyveri i Århus
»Der kan godt være sket tyveri af nogle af stolene, men vi ved alle sam-

men godt hvordan tingene fungerer omkring et universitet. Nogle stole

kan være havnet i en kælder et sted, og andre er måske havnet på kol-

legieværelserne og vil blive stillet tilbage senere.« 

Om stoletyveri på Aarhus Universitet, chefkriminalkommissær Allan

Lund, Århus Politi, til Jyllands-Posten den 15. oktober 2002.

Tyveknægte interesseret 
i Naturvidenskab
Utallige tyverier af Arne Jacobsen-
stole, computere og PowerPoint-
projektorer plager Det Naturviden-
skabelige Fakultet

HJÆLPER TYVEN – Det er ikke svært at rende

med computere midt i et fyldt universitetslokale. En

tyveritest på Sundhedsvidenskab har ligefrem vist at

de studerende gerne hjælper tyven med at bære de

tunge ting væk. (Modelfoto fra Naturvidenskabs

blad Hovedområdet).

Bølge af 
designtyveri

Københavns Universitet er ik-

ke ene om at blive frarøvet si-

ne klassiske designmøbler. For

blot et par uger siden kunne

de ansatte på Aarhus Universi-

tet konstatere at 39 stole teg-

net af designeren Børge Mo-

gensen var forsvundet fra Van-

drehallen. Og i sommer var

det fx Greve Rådhus der fik

besøg af listige møbeltyve

mens rådhuspersonalet var

evakueret på grund af vand-

masserne.

»Der er sket et veritabelt bo-

om i tyverierne af designmøb-

ler det seneste år – særligt Ar-

ne Jacobsen. Her i Storkøben-

havn har vi mere end dobbelt

så mange sager som sidste år.

Og det sker ofte fra offentlige

institutioner som fx universite-

ter og fra store virksomheder

som banker og forsikringssel-

skaber,« fortæller Ove Dahl,

chef for røveri- og tyveriafde-

lingen ved Københavns Politi.

Ove Dahl påpeger at offentli-

ge institutioner og især uni-

versiteter er oplagte mål fordi

det er steder hvor der er et

miljø med mange åbne døre,

og ukendte ansigter kan let

komme og gå. 

I Nordsjælland er tre politi-

kredse gået sammen og har

oprettet en specialgruppe der

skal se på problemet med de-

signtyverier. ■
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Af Gitte Willumsen

Hvad der måske lå i bag-
hovedet som en lumsk
mistanke, er nu blevet

bekræftet i tørre tal. Andelen af
kvinder i de faste stillinger på
Københavns Universitet udgør
langt fra halvdelen. Kun hver
fjerde fastansatte er en kvinde.
I gennemsnit.

Kvindeandelen bliver langt
mindre jo højere op ad den aka-
demiske rangstige vi kigger. På
professorniveau udgør kvinder-
ne 12 procent. Lektor i statistik
Inge Henningsen har undersøgt
kønsprofilen blandt de viden-
skabelige ansatte på Køben-
havns Universitet i perioden
1970 - 2001.

»Jeg blev egentlig selv over-
rasket over at udviklingen hav-
de været så svag. Der er i dag
næsten lige så få kvinder ansat
på Københavns Universitet som
der var for 30 år siden, og det
havde jeg ikke regnet med. Der
er trods alt taget flere forskelli-
ge initiativer for at gøre kvinde-
andelen større. Men det har til-

syneladende ikke haft nogen ef-
fekt.«

Inge Henningsen hentyder til
den øgede opmærksomhed der
har været på ligestilling i de se-
nere år og diverse tiltag som fx
Curiestipendierne på Naturvi-
denskab.

»Det ser ud som om at det er
nogle langt mere grundlæggen-
de ting der er problemet på
Københavns Universitet,« siger
Inge Henningsen.

Ændret rekruttering
Men noget er der sket i de sene-
ste 30 år. Selv om der alt i alt
ikke er blevet ansat ret mange
flere kvindelige adjunkter, lek-
torer og professorer, så har der
været markante undtagelser.

»På gamle ‘kvindefakulteter’,
det vil sige Medicin, Humanio-
ra og Naturvidenskab, er der
næsten ikke sket noget, hvori-
mod det samfundsvidenskabe-
lige område, der i 1970 næsten
ingen kvinder havde, nu er ved
at være det stedområde hvor
der er flest kvinder ansat,« for-
tæller Inge Henningsen.

Ifølge hende skyder det teori-
en om at kvinderne ikke er in-
teresseret i forskerstillingerne
og at de ikke søger de stillinger
der bliver slået op, i sænk. 

»Nogle universiteter og om-
råder har jo netop været i stand
til at rekruttere kvinder,« siger
Inge Henningsen der mener at
rekruttering af kvinder til de fa-
ste stillinger giver anledning til
bekymring.

»Inden for medicin er 70 pro-
cent af de studerende kvinder.
Alligevel er tre ud af fire lærere
på medicinstudiet mænd. Hvis
man ikke gør noget aktivt for at
lave om på den kønsfordeling
og fortsætter med at rekruttere
tre fjerdedele af lærerne blandt
30 procent af de studerende, vil
det fremover gå ud over kvalite-
ten i forskning og undervis-
ning.«

Øremærkede stillinger?
»Både universiteternes ledelse
og forskningsledelsen i det hele
taget skal tage problemet med
de manglende kvinder på uni-
versiteterne langt mere alvor-

ligt, end man gør i dag. Det er
et ledelsesproblem, når man ik-
ke rekrutterer kvinder. Jeg me-
ner ikke at man skal til at favo-
risere kvinder. Sådan som re-
sultatet af stillingsbesættelser-
ne ser ud  i dag, må der på et el-
ler flere niveauer foregå en de
facto favorisering af mænd.
Den kunne man begynde at
gøre op med.«

Inge Henningsen tror at det i
visse fag kunne være en fordel
at øremærke stillinger til kvin-
der – noget man har haft positi-
ve erfaringer med i Norge og
Sverige. Men det er ikke et bud-
skab der vil falde i god jord, vi-
ser erfaringerne fra de seneste
års køns- og ligestillingsdiskus-
sion.

»Så forgiftet som diskussio-
nen har været i Danmark, er det
ikke hensigtsmæssigt at foreslå
øremærkede stillinger til kvin-
der lige nu. I den atmosfære der
hersker, vil sådan et forslag
komme til at virke modproduk-
tivt,« siger Inge Henningsen.

En frugtbar måde at opnå en
bedre kønsfordeling på, kan

være at kigge på rekrutterings-
vejene og fordelingen fx af re-
krutteringsstillinger. De bør, ef-
ter Inge Henningsens mening,
ligge inden for de områder der
har samfundsmæssig interesse,
men samtidig må man i højere
grad end i dag tage hensyn til
hvor der er dygtige og interes-
serede kandidater. Som situa-
tionen er i dag, er en stor del af
den kvindelige talentmasse
samlet inden for felter hvor der
ikke er ret mange forsknings-
stillinger.

Kortere rekrutteringsveje er
også nødvendige. Det nytter 
ikke noget at vejen fra et kandi-
datur til en fast stilling tager ti
år.

»Universiteterne taber i kon-
kurrencen om at få de dygtigste
og bedste kandidater fordi
mange kvinder vælger at søge
ud i sektorforskningsinstitutio-
nerne og i ministerierne hvor
de langt hurtigere kan få en fast
ansættelse.« ■

Gitte Willumsen er freelance
journalist.

KØNSKONFERNCE ▼  

HELT SKÆVT – På medicin-

studiet er 70 procent af de stude-

rende kvinder. Tre ud af fire lære-

re er mænd. Hvis man fortsætter

med at rekruttere tre fjerdele af

underviserne blandt 30 procent af

de studerende, vil det i fremtiden

gå ud over kvaliteten i forskning

og undervisning, mener lektor i

statistik Inge Henningsen. 

Fordelingen af den procentvise andel af 

kvindelige lektorer på de forskellige fakulteter

År 1970 1996 2001

Naturvidenskabelige fakultet 15 15 14

Humaniora 32 29 32

Lægevidenskab 19 22 24

Odontologi - 33 32

Samfundsvidenskab 9 21 26

Jura 14 33 38

Teologi 0 7 31

Survival of the fittest
»Det vil fortsat være mændene som sætter dagsordenen, og hvis de søger væk fra univer-

siteterne, betyder det at det ikke længere vil være universitetsuddannede som klarer sig

godt eller får en høj indkomst. (...) Det er ikke fordi drengene nu er fortabt.« 

Betina Kristensen, cand.mag. i litteraturvidenskab, Politiken 2. september 2002.

Ligestilling
i tørre tal
Selv om kvinderne er rigt repræsen-
teret på studenterniveau og
næsten lige mange kvinder som
mænd opnår kandidatur og ph.d.-
grad, er der stadig meget langt
mellem kvinderne i faste stillinger
på Københavns Universitet

Køn i den akademiske 
organisation
Fire overordnede forskningsprojekter skulle belyse forskellige faktorer

inden for Kønsbarrierer i de højere uddannelser og forskningen:

Projekt 1: Køn i den akademiske organisation.

Projekt 2: Kønsbarrierer for den gode videnskabsmand m/k

Projekt 3: Kønnets betydning - barrierer og karrierer i de højere uddan-

nelser og forskningen - pædagogik, kommunikation og erfaring.

Projekt 4: Forskningens køn i professioner og offentlighed.

Resultaterne af projekterne er publiceret i 14 arbejdspapirer der kan

bestilles på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Rosen-

borggade 15, 1130 København K. Att. Anne Thomsen. Tlf.: 3532 3361.

Email: at@ifs.ku.dk

Fordelingen af den procentvise andel af 

kvindelige professorer på de forskellige fakulteter

År 1970 1996 2001

Naturvidenskabelige fakultet 3 2 6

Humaniora 5 9 13

Lægevidenskab 0 9 17

Odontologi - 0 9

Samfundsvidenskab 0 19 26

Jura 0 16 17

Teologi 0 0 0

I alt 3 7 12
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Af Gitte Willumsen

Politikerne må havde tabt
pusten i ligestillingsdebat-
ten. De var i al fald fra-

værende ved den afsluttende
konference Køn – når tiden er
vigtig. In- og eksklusionsproces-
ser i Akademia der blev afholdt
for to uger siden i Folketingets
Landstingssal. Salen var hoved-
sageligt befolket af kvinder fra
landets højere læreanstalter.
Kun enkelte mænd havde fun-
det vej.

Konferencen skulle markere
afslutningen på fem års forsk-
ningsarbejde. Et tværvidenska-
beligt arbejde hvor forskere fra
fire fakulteter på Københavns
Universitet har arbejdet på et
forskningsprojekt med titlen
Kønsbarrierer i de højere lære-
ranstalter og forskningen.

Tolv millioner kroner er
brugt til at belyse hvilke fakto-
rer der gør at antallet af kvin-
der bliver mindre jo længere op
ad den forskningsmæssige kar-
rierestige man kommer. Penge-
ne blev bevilget af fire statslige
forskningsråd; det humanisti-
ske, det naturvidenskabelige,
det samfundsvidenskabelige og
det sundhedsvidenskabelige. 

Fire forskningsprojekter fik
del i bevillingen der alle blev af-
sluttet og afrapporteret i løbet
af efteråret 2002. 

Resultaterne af de forskellige
delundersøgelser blev fremlagt
på konferencen, og et panel be-
stående af blandt andet de to
rektorer fra RUC og Aarhus
Universitet Henrik Toft Jensen
og Niels Christian Sidenius
samt Elisabeth Rogg, der er fag-
lig leder ved Senter for Kvinne-
og kjønsforskning i Oslo, rede-
gjorde for hvilke tiltag deres in-
stitutioner havde benyttet i
kampen om ligestilling.

Forandringer kræver
handling
En af hovedkonklusionerne på
undersøgelsen var at ligestilling
er et ledelsesansvar og et poli-
tisk anliggende. Hvis vi ikke gør
noget nu, vil det tage temmelig
lang tid inden vi ser flere kvin-
der på topposterne på landets
universiteter.

»Kvindetilvæksten på landets
højere læreanstalter har gen-

nem de seneste 30 år været på
3,5 procent. Hvis vi intet aktivt
gør for at få flere kvinder ind i
de faste stillinger, men fortsæt-
ter som nu, så vil der gå 248 år
før vi har ligestilling,« fortæller
Inge Henningsen, lektor i mate-
matik på Københavns Universi-
tet.

Til dato er der kun et univer-
sitet i Danmark der har en syn-
lig ligestillingspolitik, og det er

Roskilde Universitetscenter.
Her er det til gengæld lykkedes
at få andelen af kvinder i hen-
holdsvis adjunktstillinger og
lektorstillinger op på omkring
40 procent på bare fem år. Men
det er ikke godt nok, mener Ka-
ren Sjørup, leder af Center for
Ligestillingsforskning, RUC.

»Fyrre procent er en meget
høj andel. Men der er stadig en
stor hurdle ved professorstillin-
gerne. Her udgør kvinderne
nemlig kun 14 procent. Og selv
om det er betydeligt højere end
landsgennemsnittet på 7-8 pro-
cent, er det tankevækkende at
der stadigvæk er så stor køns-
forskel på et universitet hvor
der faktisk er en ligestillings-
målsætning.«

Manglende tilstedeværel-
se i magtens centrum
Så længe kvinderne ikke er re-
præsenteret på de poster hvor
magten reelt ligger, har vi ikke
ligestilling. Vejen til beslutnin-
ger og indflydelse i forsknings-
verdenen går gennem professo-
raterne. Et professorat giver ad-
gang til en plads i forskningsrå-
dene, man sidder med i bedøm-
melsesudvalg og ansættelses-
udvalg og har stor indflydelse
på i hvilken retning ens insti-
tuts forskning skal gå. 

Ifølge Karen Sjørup er det ik-
ke nok at et universitet laver en
målsætning for rekruttering af
nye ansatte.

»I EU har man lavet en meget
flot mainstreaming af EU’s
forskningsprogrammer der har
ført til at man har lavet om på
hele forskningsrådgivningssy-
stemet i forbindelse med det

Følg naturens gang
»Jeg ville nødig have en stilling enten på grund af kønskvotering, eller fordi mit institut

havde fået en pose penge. Man ville da kunne sætte spørgsmålstegn ved min faglige dyg-

tighed. Faktisk mener jeg at man bare skal lade udviklingen følge naturens gang«. 

Eva Smidt, professor i procesret, Københavns Universitet, Politiken 17. oktober 2002.

Time out i Akademia 
Sidste punktum er sat i undersøgelsen af kønsbarrierer i de
højere læreranstalter og forskningen. Tolv millioner er brugt.
Der er blevet holdt møder og konferencer, og bolden er 
nu givet videre til politikerne og universiteternes ledelse

nye 6. rammeprogram. 
Jeg synes at det er på tide at

man i Danmark tager konse-
kvensen af loven om ligestilling
og laver en handlingsplan og
retningslinjer sådan at man fak-
tisk handler efter det. Indtil nu
holder man fast i de gamle tra-
ditioner for hvordan man laver
ligestillingspolitik,« siger Karen
Sjørup.

Rektor for Aarhus Universi-

tet, Niels Christian Sidenius,
sætter spørgsmålstegn ved det
hensigtsmæssige i at universite-
terne udarbejder måltal. Han
mener at det vil være mere in-
teressant og vigtigt at tænke i
andre baner.

»I stedet for at arbejde ud fra
en ligestillingsvinkel, er det
langt mere interessant at tænke
i talentmobilisering. Hvis vi ar-
bejder med fastlagte måltal, ri-
sikerer jeg at sætte en af mine
dekaner i en situation hvor
han/hun skal ansætte en min-
dre kvalificeret ansøger alene
på grund af vedkommendes
køn. 

I stedet bør vi fokusere på
hvilke instrumenter vi reelt kan
benytte for at fastholde og til-
trække flere kvalificerede kvin-
der til de forskellige fag. De in-
strumenter der skal bruges på
et institut, er ikke nødvendigvis
de samme som på et andet,« si-
ger Niels Christian Sidenius.

Ingen måltal på Køben-
havns Universitet
Hverken positiv særbehandling
eller kønskvotering er umiddel-
bart brugbare løsningsmodel-
ler, mener Linda Nielsen, rektor
for Københavns Universitet. 

»Forslagene er som et tve-
ægget sværd. På den ene side
kan det være nødvendigt inden
for visse områder, men på den
anden side er jeg modstander
af at vi ansætter kvinder alene
på grund af deres køn. Det går
imod de grundlæggende prin-
cipper i dansk forskning om at
vi ansætter de bedst kvalifice-
rede til stillingerne,« under-
streger Linda Nielsen.

Samtidig påpeger hun at lige-
stillingsproblematikken er vig-
tig og at universitetet faktisk
har en ligestillingspolitik og er i
fuld sving med at gøre noget
ved problemet dér hvor der re-
elt er problemer.

»På vores sidste møde i ho-
vedsamarbejdsudvalget havde
vi ligestilling på dagsordenen,
og vi vil nedsætte en gruppe
der skal udpege nogle områder
og komme med nogle forslag til
hvad vi kan gøre. Det handler
om at få konkretiseret præcis
hvor på Københavns Universitet
vi har problemer og få analyse-
ret hvad vi kan gøre ved det in-
den vi sætter en masse i gang.«

Linda Nielsen tror at ligestil-
lingsproblemet på sigt vil løse
sig på nogle af de fakulteter der
allerede nu har en høj andel af
kvindelige studerende fx Medi-
cin og Jura. Det er kun et
spørgsmål om tid inden kvin-
derne også kommer til at ud-
gøre en større andel på profes-
sorniveauet.

Vi skal være opmærksomme
på vores fokus når vi diskuterer
ligestilling, mener Linda Niel-
sen. 

»Ligestilling handler ikke kun
om at de to køn skal være lige-
ligt repræsenteret. Det handler
også om etniske minoriteter og
aldersfordelingen af de fastan-
satte,« siger hun.

Karen Sjørup mener ikke at
vi kommer uden om at sætte
nationale måltal for hvor man-
ge kvindelige professorater
man ønsker i Danmark. Hun
henviser til vores nordiske na-
bolande.

»Vi kan gøre som de har gjort
i Sverige og fx sætte som natio-
nalt måltal at andelen af kvin-
delige professorater skal være
oppe på 25 procent i 2010. Men
for at nå sådan et mål, kan det
være nødvendigt at oprette et
antal øremærkede professora-
ter,« siger Karen Sjørup der me-
ner at det er på tide at der bli-
ver gjort noget aktivt og handle
i stedet for at tale.

»Det er ganske skandaløst at
nogle af vores bedst meriterede
danske kønsforskere Drude Da-
hlerup, Bente Rosenbeck og Ni-
na Lykke alle sidder i professo-
rater i Sverige.« ■

Vores nordiske nabolande

I 1988 blev samtlige universiteter i Norge pålagt at ud-
arbejde en handlingsplan for ligestilling. Handlings-
planerne skulle indeholde målsætninger, tiltag, tids-
og budgetrammer for tiltag. 
Siden da har man på landets universiteter eksperi-
menteret med forskellige mulige tiltag: moderat køns-
kvotering, positiv særbehandling, mentorordninger og
øremærkede stillinger på alle niveauer i forskningssy-
stemet. Sidste år fik universiteterne tildelt 13 øremær-
kede kvindelige professorater.
I Sverige afsatte regeringen i 1995 en særlig pulje af
stillinger til kvinder. De blev fordelt på stipendier til
yngre ph.d.-studerende, cirka 70 seniorforskerstillin-
ger og cirka 30 professorater - de såkaldte THAM-pro-
fessorater.

I Danmark

I 1987 vedtog Folketinget at statsinstitutioner med
mere end 50 ansatte skulle udarbejde en handlings-
plan for ligestilling. Siden 1995 har disse planer skul-
let indeholde måltal. Indtil dato er RUC det eneste
danske universitet der opererer med måltal.
I 1994 oprettede det Naturvidenskabelige Fakultet på
Københavns Universitet et antal 2-årige Curie-stipen-
dier til lovende unge kvindelige forskere.
I 1998 afsatte regeringen 2,2 mia. på finansloven til
det såkaldte FREJA program. Programmet skulle
fremme kvindernes rolle i forskningen. 78 millioner
blev delt ud til 16 kvindelige forskere.
Den forrige Forskningsminister Birte Weiss fik indført
at ligestilling skulle være et parameter i universiteter-
nes fremtidige udviklingskontrakter med ministeriet.

RUC

Siden 1995 har man på Roskilde Universitetscenter
haft en ligestillingspolitik der opfordrer institutterne
til at forsøge at ansætte lige mange kvinder og mænd i
rekrutteringsstillingerne, det vil sige som ph.d.-stipen-
diater og adjunkter. Institutternes ansættelsespolitik
bliver overvåget og de institutter der ikke lever op til
målene, bliver afkrævet forklaring.
Universitetet søgte i midten af halvfemserne om tilla-
delse til at prioritere kvinder ved ansættelser, men fik
afslag. Der benyttes hverken kønskvotering eller posi-
tiv særbehandling ved ansættelserne.

»Fortsætter det som nu, så vil der gå 
248 år før vi har ligestilling« 



FLERE OSAMA’ER – En vest-

lig krig mod Irak vil få endnu flere

i Mellemøsten til at sympatisere

med Osama Bin Laden og skabe

nye terrorister, mener en gruppe

forskere og intellektuelle.
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Af Louise Witt

Hvorfor mener I det er så vigtigt at USA ikke
angriber Irak?
»En ‘præventiv’ angrebskrig vil ikke løse de

problemer med Iraks masseødelæggelsesvåben
som angives som mål for krigen. Den truer tvært-

imod med at kaste Mellemøsten
ud i yderligere ustabilitet og ka-
os til skade for også USA’s og
Vestens sikkerhed. Den opstem-
mede vrede og frustration gen-
nem årtier i de arabisk-muslim-
ske befolkninger – over hvad de
betragter som en kortsigtet, sel-
visk og oliefikseret amerikansk
udenrigspolitik – vil vokse dra-
stisk. En krig vil kunne skabe
en eksplosion i fundamentali-
stiske Osama Bin Laden-tilhæn-
gere verden over. De terrorakti-
viteter vi har set i den senere
tid, bliver givetvis småting i for-
hold til hvad der vil ske hvis
USA og allierede angriber.

Det samme skete efter den
første Golfkrig i 1990-91. Det er
i dag almindeligt erkendt i eks-
pertkredse at det var efter den
krig at Osama Bin Laden for al-
vor vandt tilhængere til sit ter-
rornetværk. Han argumentere-
de med at der nu var store ame-
rikanske styrker på hellig, sau-
di-arabisk jord. Og med at
mens Israel uforstyrret har kun-

net fortsætte sin folkeretsstridige og FN-fordøm-
te besættelse og undertrykkelse af palæstinenser-
ne, er Irak blevet udsat for en usædvanlig hård
behandling efter nederlaget i Kuwait. 

Irak blev idømt den relativt set største krigs-
skadeserstatning nogensinde, og embargoen af
landet blev den strammeste noget land har været
udsat for siden Anden Verdenskrig. Embargoen
har ifølge FN’s egne tal direkte eller indirekte 
kostet en million irakere livet. Embargoen som
især USA via FN har insisteret på at opretholde,
er for længst blevet et sandt, anvendt masseøde-
læggelsesvåben – og det var til at forudse.«

Mad og medicin til Irak
Hvad er det så I argumenterer for i denne forbin-
delse?

»Embargoen har straffet befolkningen hårdt,
ikke dens undertrykker. Vi peger på at man lem-
per embargoen markant og i stedet ‘oversvøm-
mer’ Irak med mad og medicin og midler til ud-

dannelse og fx computere så den irakiske civilbe-
folkning kan rejse sig igen og blandt andet kom-
munikere med omverdenen. Der må sættes en
proces i gang hvor irakerne selv kan skaffe sig af
med diktaturet. Blokaden har kun styrket Sad-
dam Husseins position. Han har kunnet legitime-
re sin udøvelse af total magt med den totale
fjendtlighed og isolation Irak har været udsat
for.« 

I jeres appel sammenligner I Saddam Hussein
med Stalin under Den Kolde Krig?

»Ja, vestlige ledere var i 1980’erne direkte med
til at levere våben til Saddam Husseins krige mod

PROTEST ▼  

Intellektuelle skuffer
»Enhver debat om det kommende angreb på Irak er velkommen. Men det er skuffende at

danske intellektuelle der i øjeblikket samler underskifter mod krigen, ikke har mere at by-

de på end at sidde med hænderne i skødet mens Saddam Hussein forsøger at skaffe sig

bomben.«

Kommentar af Michael Ehrenreich i Berlingske Tidende, den 27. oktober 2002.

Intellektuelle 
har et særligt
ansvar
Én af de seks akademikere der står bag protest-
initiativet mod en eventuel Irak-krig er KU-professor 
i samtidshistorie Poul Villaume. Universitetsavisen
mødte ham til en snak om hans bevæggrunde 

Af Louise Witt

Mellemøsten har brug
for fred, ikke for krig.
Det mener seks danske

universitetsundervisere og in-
tellektuelle, og sammen har de
startet en indsamling af under-
skifter mod den amerikanske
præsident George Bushs krigsi-
ver. 

Indsamlingen foregår på en
særligt oprettet side på inter-
nettet, www.fred.dk/forskere.
Her bliver besøgende bedt om
at erlægge deres navnetræk i
sagens tjeneste og samtidig ind-
betale et støttebeløb på 100
kroner. Pengene skal bruges til
én eller flere antikrigeriske an-
noncer i den danske dagspresse
– alt efter hvor meget bidrage-
ne løber op i. Derudover vil ap-
pellen og de mange underskrif-
ter blive overrakt til den ameri-
kanske ambassade og den dan-
ske regering der har EU-for-
mandskabet.

Gruppen mener at den of-
fentlige Irak-debat i øjeblikket
er for unuanceret. Initiativtage-
ren til underskriftindsamlin-
gen, Bernhelm Booss-Bavnbek,
lektor i matematik på RUC, ud-
dyber:

»Vi er imod den forsimplede
måde mediedebatten kører på.
Det hele er meget sort/hvidt:
Hvis FN ikke har godkendt et
angreb mod Irak, er det skidt.
Hvis FN har godkendt et an-
greb, kan vi råbe hurra, hurra
og gå i gang. Det er som om
man har accepteret tanken om
krig, og det hele bare er et
spørgsmål om at få FN’s
blåstempling.

Vi synes det er vanskeligt at
få spalteplads og sendetid til at
komme med fornuftige argu-
menter der taler imod krig.
Derfor betaler vi nu for at kom-
me til orde,« siger han.

Andre medlemmer af grup-

pen er fx KU-professor i sam-
tidshistorie Poul Villaume, for-
mand for Dansk Magisterfore-
ning Ingrid Stage og den tidli-
gere formand Per Clausen.  

Indtil nu har cirka 320 skre-
vet under – heraf godt 30 fra
KU. Blandt navnene på KU-for-
skere er blandt andre professor
i retsvidenskab Ole Espersen,
juraprofessor Ole Krarup, pro-
fessor i psykologi Ole Dreier,
professor i nordisk filologi
Thomas Bredsdorff, professor i
økonomi Karl Vind og professor
i zoologi Peter Arctander. 

Den store opbakning er en
positiv overraskelse for initia-
tivtagerne der havde et succes-
kriterium på 80 underskrifter. 

low@adm.ku.dk  

Forskere for fred
En kreds af universitetsfolk op-
fordrer kolleger og andre intellek-
tuelle til at deltage i underskrift-
indsamling mod Irak-krig 
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»De terroraktiviteter vi har set i den 
senere tid, bliver givetvis småting i 
forhold til hvad der vil ske hvis USA 
og allierede angriber.«
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iranere og kurdere, men lige efter Iraks invasion
af den vestvendte oliestat Kuwait i 1990, begynd-
te de pludselig at kalde Saddam for vor tids Hit-
ler. En propagandamæssigt effektiv, men – og her
taler jeg også som samtidshistoriker – vildleden-
de og fordummende historisk parallel med
skæbnesvangre konsekvenser. Vi hører hele tiden
at i samme øjeblik Saddam Hussein får hånden
på masseødelæggelsesvåben, så vil han udgøre
en dødelig trussel mod Vesten. Men vi spørger –
ligesom talrige konfliktforskere: Hvorfor skulle
afskrækkelsen dog ikke virke mod Saddam når
den virkede mod Stalin og hans efterfølgere, og
når hundreder eller tusinder af vestlige atom-
bomber peger mod Bagdad? 

Saddam Hussein handler kalkuleret og ratio-
nelt over for Vesten. Hans vigtigste interesse er at
bevare magten og overleve. Så det eneste der –
også ifølge CIA’s chef – vil kunne få ham til at
bruge sine eventuelle masseødelæggelsesvåben
mod Vesten, er paradoksalt nok netop et ‘præ-
ventivt’ vestligt angreb. Med ryggen mod muren
vil Saddam prøve at trække alle med i faldet.«

Intellektuel alliance
Et argument for krig lyder at man er nødt til at
rydde Saddam Hussein af vejen, ellers ender det
med en ny 11. september?

»Selvfølgelig skal der være kontrol med Iraks
våbenprogrammer. Regimet har jo selv for nylig
indbudt FN-våbeninspektørerne. Man kunne ta-
ge Bagdad på ordet og fx forestille sig en aftale
hvor inspektørerne kom ind på klare betingelser
om uafhængighed, og hvor FN til gengæld lem-
pede blokaden afgørende for alt andet end
egentligt krigsmateriel.«

Hvad håber I jeres protest kommer til at betyde?
»Vi henvender os ikke blot til den danske of-

fentlighed, men mindst lige så vigtigt til det an-
det Amerika – til den del af USA der er modstan-
dere af en militær løsning, herunder de mange
kritiske forskere i USA. Over 10.000 amerikanske
universitetslærere har underskrevet appeller som

vores. På den måde er vi en del af en vigtig aka-
demisk, transatlantisk alliance.«

Den intellektuelle amatør
I skriver i jeres appel at I som forskere og intellektu-
elle har en særlig forpligtelse til at pege på argu-
menter imod en militær løsning. Hvorfor har for-
skere og intellektuelle et særligt ansvar?

»Vores akademiske uddannelse eller metier gi-
ver os en viden og nogle kritisk-analytiske værk-
tøjer som gør at vi ofte ser tingene i andre per-
spektiver end dem medierne præsenterer. 

Jeg mener ikke at universitetsfolk og andre in-
tellektuelle i tide og utide skal gå ud i offentlig-
heden og markere synspunkter på aktuelle sager
og begivenheder. Men det her er en særlig og me-
get alvorlig situation hvor EU og dermed Dan-
mark vil være sandsynlig krigsdeltager hvis det
går løs. Det vil berøre os alle. 

Nogle mener at intellektuelle og forskere alene
skal udtale sig offentligt inden for deres mere el-
ler mindre snævre fagspeciale, men det er vi ikke
helt enige i. Personligt kan jeg tilslutte mig den
amerikansk-palæstinensiske litteraturprofessor
Edward Said, når han – blandt andet i sin bog De
intellektuelles ansvar – peger på at intellektuelle
ikke bør holde sig tilbage for ‘amatørisme’. Ama-
tørismen er for Said en måde at imødegå det mo-
derne samfunds stærke pres på den individuelle
intellektuelle. Det samfundsmæssige pres kom-
mer fra fagspecialiseringen, fra den autoriserede
ekspertdyrkelse – trods øjeblikkets snak om
‘smagsdommere’. Fra den uundgåelige drift hen
imod magtens tarv og fra belønningen af intel-
lektuel konformisme. Her kan det være en bedre
vej undertiden at indtage amatørens holdning
hvis man vil bevare en relativ intellektuel uaf-
hængighed. Vi taler og skriver om mere omfat-
tende emner fordi vi netop som ‘amatører’ i or-
dets oprindelige betydning ofte anspores af et
engagement der går langt udover vores snævre
professionelle karriere. Selvfølgelig bestræber vi
os også bevidst for at få en større tilhørerskare

for disse synspunkter, men vi fremsætter dem al-
drig i auditoriet eller i undervisningslokalet.

Forskere er outsidere
Siger du at universitetsintellektuelles meninger er
mere kvalificerede end andres?

»Ikke nødvendigvis, men vi har det privilegium
at vi er relativt uafhængige. Jeg har talt med
mange i min omgangskreds som har andre
ansættelsesforhold i private virksomheder eller
andre offentlige institutioner hvor de ønsker at
stå frem. Vi er ikke – ikke endnu, i al fald – ansat
til at tjene hverken regeringer, private firmaer el-
ler særorganisationer, og det forpligter. Forplig-
telsen ligger i at forblive en ‘outsider’ og spille
den vigtige rolle som dem der rejser de pinlige
spørgsmål, konfronterer ortodoksi og dogmer i
stedet for at reproducere dem.«

I disse smagsdommertider er I så ikke lidt tilba-
geholdende med at sige jeres mening?

»Når man tager stilling i en så forholdsvis kon-

troversiel sag som den her, kan man naturligvis
blive beskyldt for at gå Saddams ærinde, at være
hans ‘nyttige idiot’. Men ikke at tage stilling til
den krig der nu så tydeligt planlægges, er i virke-
ligheden også at tage stilling. Husk, hvordan ‘det
tavse flertal’ i sin tid af præsident Nixon blev ta-
get til indtægt for støtte til Vietnamkrigen.« 

Er I ikke bare politiske ligesom alle andre? Nogle
vil måske sige: Jamen, det er da fordi universitets-
folk befinder sig ude på venstrefløjen – det gør de
som regel.

»De der hidtil har skrevet under på denne ap-

pel imod en militær løsning på Irak-problemet,
udgør en politisk bredspektret gruppe, så vidt jeg
kan se – den rækker ligesom de tilsvarende i USA
og andre europæiske lande langt ind over mid-
ten, og det er vigtigt. Spørgsmålet om krig og
fred i Mellemøsten, og dermed forholdet i mange
år fremover mellem den vestlige verden og den
arabisk-muslimske verden, er alt for vigtigt til at
blive overladt til yderfløjene.« ■

low@adm.ku.dk

Blå bog
Poul Villaume, f. 1950, dr.phil., professor i

samtidshistorie ved Institut for Historie, KU. 

Poul Villaume studerede statskundskab ved

Aarhus Universitet 1969-71. Herefter arbejde-

de han blandt andet som journalist og redak-

tør indtil 1980.

Siden studerede han historie ved Københavns

Universitet 1980-86, cand.phil. 1986. Har efter

endt uddannelse været knyttet til Institut for

Historie. Fra han begyndte som forskningssti-

pendiat og til i år hvor han fik professortitlen

pr. 1. januar. 

Poul Villaume har som en del af sin forskning

tilbragt flere længere arkivstudieophold i USA

og England – blandt andet som led i forskning

i Den Kolde Krig. Netop nu er hans primære

forskningsområder Den Kolde Krig og NATO

samt dansk udenrigspolitik fra 1945-72 

Poul Villaume er næstformand i Selskabet for

Samtidshistorisk Forskning.

At elske Amerika
»Vi er enige med den amerikanske senator Edward Kennedy som siger:

Det er muligt at elske Amerika og samtidig være modstander af en krig

mod Irak.«

Citat fra forskernes protesttekst på www.fred.dk/forskere.

USA-EKSPERT – Inspiratio-

nen til protestgruppen kom

blandt andet fra en kronik af 

KU-professor Poul Villaume i 

Information hvor han argumente-

rede imod krig i Irak.

»Over 10.000 amerikanske universitets-
lærere har underskrevet appeller som
vores. På den måde er vi en del af 
en vigtig akademisk, transatlantisk 
alliance.«
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Af Karsten Bengtsson

IUSA er det ikke ualmindeligt
at opstille forskellige fæno-
mener i en rækkefølge der er

bestemt ud fra popularitet. Det
sker inden for musik, film og
software-programmer.

Systemet findes også i den
akademiske verden hvor diver-
se nyhedsmagasiner hvert år
bringer hitlister over hvilke uni-
versiteter der er de bedste. At
være ekskluderet fra sådanne
lister kan få katastrofale følger
for et universitets økonomi idet
mange studerende kun søger
ind på læreanstalter der ligger
højt på de akademiske hitlister.
Metoden fører hvert år til vold-
somme diskussioner om hvilke
kriterier der egentlig ligger bag
udvælgelsen af de bedste aka-
demiske institutioner og det ri-
melige i overhovedet at lave
sådanne top 100 lister over
læreanstalter. 

På det seneste er der opstået
en ny trend inden for denne po-
pularitetsgenre: lister over indi-
viduelle professorers og intel-
lektuelles popularitet der –
blandt andet – bliver målt i
såkaldte Google-hits. 

Navnet stammer fra den po-
pulære søgetjeneste Google og
listerne afspejler hvor mange
gange internet-brugere indta-
ster navnet på en bestemt pro-
fessor eller akademisk person.
Selv om der også indgår andre
elementer i de akademiske hit-
lister, så konstrueres listerne
også ud fra ideen om at jo flere
gange internet-brugere søger
en bestemt akademikers navn
via Google, desto mere relevant
er denne professors tanker for
samfundet.

Intellektuelt aktieindeks
Dette kriterium for akademike-
res relevans er eksempelvis
grundlaget for bogen Public In-
tellectuals: A Study of Decline
(Harvard University Press,
2001) af den amerikanske for-

sker og forfatter Richard A.
Posner. Bogens formål er at do-
kumentere hvilke akademikere
og intellektuelle der i øjeblikket
har størst betydning for sam-
fundet.

Kriterierne for udarbejdelsen
af en sådan liste afgøres af tre
forhold: hvor ofte en bestemt
akademikers navn er nævnt i de
studerendes videnskabelige
rapporter; hvor mange gange
vedkommendes navn findes i
Lexus-Nexus databasen; og
hvor hyppigt navnet er tastet
ind i Googles søgefelt.

Ud fra disse tre kriterier ska-
ber forfatteren Richard A. Pos-
ner en såkaldt markedsplads
for ideer. På denne videnskabe-
lige markedsplads falbyder pro-
fessorer, tænkere og andre in-
tellektuelle deres ideer, og det
hele kan omdannes til lister der
viser hvem og hvilke tanker der
for tiden er i kridthuset. 

Posners 400 sider lange bog
afspejler toppen af det som for-
fatteren selv kalder ‘offentlige
intellektuelle’. Denne betegnel-
se afspejler stort set alle perso-
ner der jævnligt offentliggør
deres tanker i diverse medier.
Ved at bruge Lexus-Nexus, 
Google og søgetjenester med
speciale i akademiske rapporter
som fx ‘Social Sciences Citation
Index’ eller ‘Humanities Citati-
on Index,’ skaber Posner et ba-
rometer der til enhver tid viser
akademikeres popularitet i
samfundet og afspejler deres
aktuelle værdi – ganske som
Wall Street afspejler diverse fir-
maers aktuelle aktiekurs. 

Bogen Public Intellectuals in-
deholder et ‘intellektuelt aktie-
indeks’ over de 100 mest søgte
og citerede akademikere og in-
tellektuelle. Øverst på listen
troner den tidligere amerikan-
ske udenrigsminister Henry A.
Kissinger. Listens sidste navn er
Nobelpristageren i økonomi
George J. Stigler. Imellem disse
to yderpoler findes 98 andre
tænkere og akademikere og de-

res aktuelle placering på popu-
laritetsbarometeret.

Blandt de ti første findes ek-
sempelvis økonomen Robert B.
Reich, indenrigsminister under
Bill Clinton og forfatter til bo-
gen The Future of Succes, samt
den afdøde franske filosof Mi-
chel Foucault. Sidstnævnte er
kommet så højt op på listen
blandt andet fordi hans værker
er citeret mere end 13.000 gan-
ge i studenterrapporter inden
for blot tre måneder. Forfatte-
ren til Public Intellectuals, Ri-
chard A. Posner, ligger selv
overraskende på en 70. plads.

Svært at stave til Malraux
De akademiske popularitetsli-
ster har naturligvis rejst en

voldsom debat i USA. Mange
påpeger at akademikeres be-
tydning ikke alene kan afgøres
ud fra hvor mange der citerer
deres værker eller leder efter
deres navne via søgetjenester
som Google. Andre påpeger at
sådanne lister er direkte misle-
dende.

CNN-journalisten Bernard
Shaw ligger således nummer 17
på listen over de 100 mest be-
tydningsfulde tænkere i verden
– en vurdering de færreste vel
vil bifalde. Med på listen findes
også William Shawn der ganske
vist er redaktør af det ansete
tidsskrift The New Yorker, men
som kun har skrevet én eneste
artikel i hele sin karriere. Det
kan også undre at den gamle

hippieguru Timothy Leary er på
listen over de 100 største tæn-
kere.

Og hvordan er det gået til at
miljøforkæmperen Rachel Car-
son ligger højere på listen end
filosoffen Jacques Derrida,
spørger The New York Times i
sin anmeldelse af bogen. 

Det synes åbenlyst at lister
der er skabt ud fra et populari-
tetskriterium, forfordeler jour-
nalister i forhold til akademike-
re. Desuden har navne der er
nemme at stave ofte en højere
score end fremmedartede nav-
ne som André Malraux eller
Ivan Illich – hvis navne tilmed
er stavet forkert i bogen Public
Intellectuals.

Alligevel har listerne over of-

fentlige tænkere fået stor betyd-
ning i USA. Foredragsemner
bliver ofte fundet ud fra sådan-
ne akademiske top 100 lister.
Accenture Institute for Strate-
gic Change udgiver således en
Google-baseret liste over øko-
nomer som anvendes af mange
store virksomheder i USA til at
finde aktuelle foredragsholde-
re.  

Det gavner professor Michael
E. Porter fra Harvard Business
School der topper listen, men
ikke akademikere som på
grund af manglende Google-
hits ikke er blandt månedens
100 hotteste. ■

Karsten Bengtsson er freelance
journalist i San Francisco.
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UDLAND ▼  

Akademikeres 
dagskurs
I USA er intellektuelles markeds-
værdi direkte aflæselig i real time. 
Akademikeres popularitet opgøres 
blandt andet ud fra hvor mange 
internet-brugere der indtaster deres 
navne via søgetjenesten Google 

Tysklands darling
»I begyndelsen af februar lavede den tyske avis Frankfurter Allgemeine sin egen liste (...) Vinderen blev her

forfatteren og nobelprismodtageren Günther Grass, der med 18.297 hits kom langt foran nummer to, filosof-

fen Jürgen Habermas, der var helt nede på 14.781. Nummer tre var Rudolf Augstein, grundlæggeren af uge-

magasinet Der Spiegel, og ideen er hermed givet videre.«

Anmeldelse af ‘Public Intellectuals’ i Politiken, den 2. marts 2002.

T E G N I N G :  B O B  K AT Z E N E L S O N
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Af Kirsten Haagensen

En spinkel, men temmelig
højtråbende japansk kok,
et hold af musiske køkken-

assistenter udstyret med stav-
blender og peberkværn. Pisang
Ambon, hakkede løg og brune
bønner får selskab af en række
æggeure der på skift alarmerer
det overraskede publikum.
Grønt tåget lys indhyller instal-
lationen ‘Det industrielle køk-
ken’.

Rent sansebombardement
var sammen med klassisk mu-
sik i ny form essensen i det au-
stralsk-japansk-danske koncert-
koncept MAPS og deres per-
formanceforestilling Maps part
2 – København.

Der var virkelig tunet ind på
en anderledes form for kunst
da de australsk fødte komponi-
ster Juliana Hodkinson og Da-
vid Young med uprætentiøs
snilde forvandlede det gamle
hus i Klerkegade til en musi-
kalsk organisme af Chopin,
Shubert og en række pudsige
performance-installationer.

Maps part 2 – København
spillede med fint besøg på
Københavns Universitet fra den
23. til den 26. oktober. Projek-
tet begyndte dog allerede for to
år siden da MAPS part 1 – Mel-
bourne blev opført på rådhuset
i Melbourne, og nu er det kom-
ponisternes drøm at kunne sæt-
te part 3 op i Japan om to år.

Den gamle frimurerloge i
Klerkegade der i dag huser  Mu-
sikvidenskab, var nøje udvalgt

som ramme om forestillingen.
Den skulle passe til gruppens
koncept om at skabe et eksperi-
menterende kunstnerisk uni-
vers i en stadigt fungerende
bygning.

Hodkinson, der er ph.d.-stu-
derende på KU og i øjeblikket
arbejder med stilheden i musik-
ken, fortalte før premieren at
flere musikstuderende var akti-
ve kunstnere i forestillingen.
Projektet gav dem indsigt i at
Musikvidenskab er mere end
teori og øvetimer. At læse mu-
sik kan også være levende prak-
tik.

Hodkinsons og Youngs an-
strengelser bar frugt, men re-
sultatet bar desværre også præg
af for megen melankoli, for me-
get kohlstift og for meget blåt
filmflimmer fra de gode gamle
postmodernistiske 1980’ere.
Publikum måtte spørge sig selv
hvorfor de blødt skårne retro-
bølger fra det nye årtusinde var
gemt af vejen.

Klichéfyldte bakterier
Det begyndte ellers godt. Fore-
stillingens første tableau: en
importeret ‘australian beach’
strandet i kælderens mørke
gjorde et godt indtryk. Tændte
fyrfadslys, sten og naturens eg-
ne instrumenter af blandt andet
tørrede frugter og bambusrør
bar de luftige toner igennem.

Helt gelinde blev publikum
trukket videre gennem syste-
met. Ud i ‘Det industrielle køk-
ken’. Her var musikken mest
fornyende og humoren størst.

Køkkenet var forestillingens
bedste bud på fornyelse i for-
hold til traditionel performan-
cekunst, og det kunne der godt
have været mere af.

Turen fortsatte opefter i det
gamle hus. Nu med en synlig og
alligevel lettere skjult ledetråd
idet begrebet mapping blev ker-
nen i scenografien. Aftegninger
af New Zealands kystlinje og
militære landkort udsmykkede
sammen med nodepartiturer
rummenes vægge og tavler.
Scenografien fungerede som
primus motor og publikums
turguide.

En række særligt kreative
indslag som et rum med piano-
skrivende musikere og senere
igen en spillende mand på ‘gry-
de med vand’ tilsidesatte med
jævne mellemrum den ellers
klichéfyldte gennemgang af
musikalsk installationkunst.

Scenografien og de musiske
indslag var opfindsomme, men
også så idérige at begrænsnin-
gens kunst blev glemt. Tableau-
erne blev ganske enkelt for lan-
ge. Især det velkendte, men ik-

ke mindre kedelige fnuller af
bakterielignende objekter i be-
vægelse hen over et lærred var
en kliché.

Unik begivenhed
Turen gennem de mange instal-
lationer var stramt strukture-
ret, og alt klappede som på
klokkeslæt. En række indlagte
temaer lagde flot op til næste
højdepunkt. For eksempel for-
beredte først en uendelig række
pianoer en suite og siden en
korridor fyldt af larmende
båndoptagere publikum på den
store finale.

I forestillingens koncertsal,
sparsomt og antiautoritært ind-
rettet, gav gallamodtagelsen af
den danske pianist Katrine Gis-
linge – helt tilbage i begyndel-
sen af forestillingen – pludselig
mening. Gislinge var primadon-
na, men stillede sig ikke i vejen
for at spille om kap med en
spolebåndoptager. Igen ander-
ledes, men også en udlevelse af
det trivielle møde mellem mod-
satrettede kontekster.

MAPS’ postmodernistiske la-

byrint er altså set før – bare ik-
ke på KU. Det er mere end op-
lagt at kalde Maps part 2 –
København for en unik begiven-
hed i universitetsregi. Arrange-
mentet viser at KU godt kan
samarbejde med eksterne sam-
arbejdspartnere.

Rosen til trods ville mere livs-
glæde og mere sprudlende kaos
have gjort underværker. Desu-
den ville flere humoristiske
indslag som den musiske stav-
blender med tilskåret 2002-
look tydeligvis have modarbej-
det den kolde 80’er atmosfære
fra installationernes storheds-
tid. ■

klh@adm.ku.dk

KULTUR ▼  

MAPS i æteren
Den 3. december kan du høre om arbejdet med MAPS’ forestilling Maps

Part 2 – København. Det sker i programmet ‘Musik til tiden’ på P4 der

også bringer lydklip fra forestillingen.

Lyt til andre programmer om MAPS på www.dr.dk.

TEMPO – De spillende kokke

og køkkenassistenter havde op-

fundet den dybe tallerken og spil-

lede lystigt i det muntre køkken

Den musiske
stavblender
Stramt struktureret performance og post-
modernistisk koncert-teater blev til ren 
80’er nostalgi da koncert-konceptet MAPS
besøgte Det Musikvidenskabelige Fakultet 

SKRIVERKARLE – Piano-skri-

vende musikere var en af de mere

humoristiske installationer.
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Af Margaretha Järvinen 

Magt kan være mange
ting. I et samfund som
vores er der en tæt for-

bindelse mellem diskussionen
af magtformer og diskussionen
af demokrati. 

Det politiske system hviler på
en opfattelse af at borgerne
skal behandles som autonome
og at indgreb og indskrænknin-
ger i individets frihed fordrer et
legalt grundlag – forudsætter
afgørelser der i sidste instans er
forankret i demokratiske be-
slutningsprocesser. 

En sådan magt- eller myndig-
hedsudøvelse er præget af en
vis gennemskuelighed idet den
hviler på demokratisk vedtaget
lovgivning der kan efterprøves
ad retlig vej og anfægtes med
politiske midler. Der findes
imidlertid også former for magt
der ikke er så åbenlyse hvor det
er svært at pege på at bestemte
personer, grupper eller instan-
ser udøver magt over andre.  

Den franske filosof Michel
Foucault har haft stor indfly-
delse på nyere magtdiskussio-
ner inden for sociologien hvor
man i voksende grad interesse-
rer sig for magtformer som
hverken benytter sig af tvang
eller vold eller hviler på et le-
galt baseret herredømme. Det
gælder magtformer der viser
sig på mikro-niveauet i konkre-
te møder mellem personer. 

Eksperter i hjælp
Den Foucault-inspirerede socio-
log Jacques Donzelot har rettet
opmærksomheden mod den
usynlige magt der udøves i det
velfærdsstatslige ‘hjælpens uni-

vers’. I socialt arbejde træffes
der beslutninger ud fra de bed-
ste intentioner om at hjælpe
den enkelte borger efter behov. 

De professionelle på området
er så at sige eksperter i hjælp,
og deres faglighed er forbundet
med grundlæggende forestillin-
ger om at de mener at vide
hvad der er bedst for andre
mennesker. Magten i hjælpens
univers er en magt der søger at
fremme sundhed, livskvalitet
og tryghed – og hvilken borger
ønsker ikke disse goder? 

Foucault bruger begrebet
‘selv-teknologier’ til at beskrive
individets arbejde med sig selv
på baggrund af gode råd fra fx
sundhedskampagner eller fra
psykologisk eller social rådgiv-
ning. Der findes imidlertid bor-
gere om hvem man kan sige at
de normale selv-teknologier ik-
ke er lykkedes
og hvor man
derfor må sæt-
te ind med en
mere massiv
professionel
støtte for at
fremme den
rette motiva-
tion. Disse borgere er de sociale
klienter i socialforvaltningen,
på behandlingshjem, familiein-
stitutioner, aktiveringsprojek-
ter og så videre.

Socialarbejdere bliver ikke
opfattet som repræsentanter for
en magtfuld profession i sam-
fundet. Deres arbejde med kli-
enter forstås ikke som udtryk
for magt, men som udøvelse af
en professionel praksis baseret
på saglig og neutral fagviden.
Socialarbejdere definerer ofte
deres egen rolle som klienter-
nes advokat snarere end syste-

mets repræsentant. De mener
ikke at de har magt, snarere
tværtimod, hvis bare de havde
magt og egentlig indflydelse, så
kunne de ‘hjælpe’ klienterne
endnu bedre. Der findes en del
nyere forskning som analyserer
den (mere eller mindre) usynli-
ge magt i mødet mellem klien-
ter og socialarbejdere. 

Anette Carstens beskriver in-
teraktionen mellem socialarbej-
dere og klienter i arbejdsaktive-
ring i Odense Kommune. Car-
stens har deltaget som observa-
tør i et antal møder mellem so-
cialarbejdere og langtidsledige
klienter. 

Kontrolaspektet er konstant
nærværende i disse møder –
udbetalingen af bistandshjælp
ophører hvis klienterne ikke er
indstillet på at samarbejde –
men socialarbejderne ønsker

ikke at definere møderne som
kendetegnet af magt. God
stemning og venlighed i relati-
on til klienterne er det vigtigste
for socialarbejderne – så vigtigt
at de ikke engang ‘husker’ at
oplyse klienterne om deres juri-
diske rettigheder. 

En af de socialarbejdere Car-
stens har interviewet, siger:

»Der er jo egentlig mange
ting jeg glemmer at oplyse om –
altså aktindsigten, ankeadgang,
oplysningsforpligtelser. Det bli-
ver for formelt fra starten af –
jeg kan ikke få det placeret. Jeg

kan ikke få det ind i min måde
at snakke på.«

Carstens tolkning er at disse
oplysninger udelades fordi de
synliggør magt-asymmetrien og
den potentielle interessekon-
flikt mellem socialarbejderen
og klienten. Konsekvensen af
udeladelserne er imidlertid at
socialarbejderne i deres forsøg
på at nedtone myndighedsrol-
len reelt øger deres egen magt –
og klienternes magtesløshed.

Motiveret til 
rengøring 
Et af de møder med ‘en god
stemning’ som Carstens obser-
verer, er mødet mellem en sags-
behandler og Anja på 28 år.
Anja har været klient i social-
forvaltningen i ni år, hun har
stort set ingen arbejdserfaring
og er defineret som en lidt
‘tung’ og ‘umotiveret’ klient. 

Efter et afklaringskursus
kommer hun til opfølgnings-
samtale hos sin sagsbehandler.
Her fortæller hun at hun nu har
fundet frem til at hun ønsker
sig en uddannelse som køkke-
nassistent og vil søge ind på
skolen. Hvis det ikke lykkes at
komme ind, har hun som alter-
nativ tilmeldt sig nye rengø-
ringskurser på AMU. Dette ud-
løser følgende replikskifte (re-
gistreret af Carstens):

Sagsbehandler: »Imponeren-
de! Flot! Sådan skal det være!
Men det vil sige at vi egentlig
kan lave en handlingsplan
gående ud på at du vil være
køkkenassistent.«

Anja: »Det kan vi godt.«
Sagsbehandler: »Og at du

melder dig til nu.«
Anja: »Ja, det kan vi godt.«
Sagsbehandler: »Og at alter-

nativet så er at du går på AMU-
kurser fortsat.«

Anja: »Ja, det kan vi roligt
gøre.«

Sagsbehandler: »Ja! Det er jo
– det er en fornøjelse!«

Hvad har nu denne venlige
interaktion med magt at gøre?
Anja befinder sig i hjælpens
univers hos en positivt indstillet
sagsbehandler. Hun får bekræf-
telse og støtte til at komme vi-
dere i sit liv. 

Som det umiddelbart ser ud,
er mødet mellem en klient som
Anja og hendes socialrådgiver
realiseringen af velfærdssyste-
mets essentielle sigte: at hjælpe
og støtte, at give rammer og
muligheder for at den enkelte
kan finde frem til og realisere
sit eget livsprojekt. 

Anjas sagsbehandler er ikke
en skrankepaveagtig systemre-
præsentant som på en nedla-
dende måde demonstrerer sin
magt over en underkuet klient.
Ikke desto mindre er der tale
om et overordentligt magtfuldt
møde hvor både klienten og
sagsbehandleren bekræfter den
danske socialpolitik og demon-
strerer velfærdssystemets opga-
vefordeling. 

Interaktionen bygger på den
uudtalte præmis at Anja egent-
lig er en ‘vanskelig’ klient, men
at hun nu via velfærdssystemets
og socialarbejderens indsats er
blevet motiveret. Hvis en ny
kontanthjælpsmodtager ved
den første samtale præsentere-
de det samme uddannelsesøn-
ske, ville socialarbejderen næp-
pe kommentere med »Impone-
rende! Flot! Sådan skal det
være!« I så fald ville klienten
formentlig føle sig talt ned til. 

De uudsagte forudsætninger

for mødet mellem Anja og sy-
stemet er blandt andet at det er
overraskende at klienten over-
hovedet har en plan. Selv om
socialarbejderen ikke siger det
eksplicit, så er det motivatio-
nen Anja får ros for – på statens
vegne. 

Interaktionen mellem Anja
og socialarbejderen bygger på
at klienten har lagt en plan som
er ‘moralsk’ rigtig. Det der for
alvor udløser rosen fra socialar-
bejderen, er at Anja er indstillet
på at klare uddannelsen på SU,
selv om hun vil have mindre til
rådighed end på kontanthjælp
og at hun som alternativ er ind-
stillet på fortsat deltagelse i ak-
tiverende rengøringskurser.
Det er det der for alvor overbe-
viser sagsbehandleren om at
klienten endelig har forstået sit
eget bedste, at hun – efter alle
disse år som klient i socialfor-
valtningen – har implementeret
Aktivliniens værdigrundlag. 

Aktivlinien betegner skiftet i
den danske socialpolitik i
1990’erne fra ‘passiv forsørgel-
se’ til forsørgelsesordninger
hvor klienten deltager i aktive-
rings- og uddannelsesprojekter.

‘Man skal ville, og man skal
gøre hvad man kan. Man skal
ikke gøre hvis man ikke kan,
men man skal stadig ville hvis
man kunne. Og man skal ville
og gøre hvad man kan for at
komme til at ville bedre,’ hed-
der Aktivliniens værdigrundlag
i Anette Carstens formulering.

Du vil vel gerne 
udvikle dig?
Nanna Mik-Meyer har analyse-
ret mødet mellem klienter og
ansatte på nogle aktiverings- og
revalideringsprojekter. Også i
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I socialt arbejde træffes beslutninger ud fra de bedste intentioner
om at hjælpe den enkelte borger efter behov. Alligevel er der 
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»Det venskabelige mummespil mellem
socialarbejdere og klienter kan narre
begge parter«
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denne undersøgelse beskriver
mange af de ansatte sig som
personer uden magtbeføjelser.
De mener ikke at de har den
indflydelse på klienternes liv
som deres professionelle viden
berettiger til. 

Samtidig konstaterer nogle
projektansatte at det kan være
en fordel for kontakten til kli-
enterne at de ikke har de store
magtbeføjelser. Det afgørende
er jo at klienten har tillid til
personalet – ‘klienterne skal
rigtig kunne snakke frit fra le-
veren,’ siger en ansat. 

Mik-Meyer påviser imidlertid
at denne tillidsbaserede fortro-
lighed står i opposition til de
ansattes faktiske kontrolfunkti-
on. Personalets opgave er ikke
kun at lytte og vise forståelse,
men også at handle og sanktio-
nere ud fra de informationer
klienterne giver, og det er kli-
enterne ikke altid klar over. 

De ansattes udtalelser indgår
som et helt afgørende element i
socialforvaltningens beslutnin-

ger om hvad der skal ske med
klienterne efter aktiveringen/
revalideringen.

En af de mest udtalte konflik-
ter i det hjælpens univers som
Mik-Meyer beskriver, er at akti-
verings-/revalideringsprojek-
terne kan anskues som både ar-
bejdspladser og socialpædago-
giske projekter. I den første for-
ståelsesramme – som typisk er
klienternes – får projektets akti-
viteter og relation til det ordi-
nære arbejdsmarked stor betyd-
ning. 

I den anden forståelsesram-
me – som typisk er de ansattes
– er det ikke aktiviteterne, men
klienternes indstilling, vilje og
personlige udvikling som er det
centrale. Følgende ordveksling
er hentet fra Mik-Meyers obser-
vationer af en samtale mellem
en ung kvinde og lederen i et
aktiveringsprojekt:

Projektleder: »Du siger ikke
så meget, og du har ikke brugt
stedet så meget i lang tid – hvad
synes du?«

Klient: »Jeg skal jo bare ryd-
de op hver dag. Hvordan kan
det hjælpe mig?«

Projektleder: »Skal vi arbejde
på det?«

Klient: »Jeg
ved ikke hvad
jeg skal bruge
stedet til. Kan
vi ikke bare si-
ge det? Sådan
er det.«

Projektle-
der: »Men du vil vel gerne ud-
vikle dig, forandre dig?«

Klient: »Jeg vil ikke forandre
mig. Jeg er rimelig tilfreds. Jeg
ryger ikke og drikker ikke.«

Projektleder: »Du vil vel ger-
ne udvikle dig, så du kan nå di-
ne mål?«

Klient: »Jeg er klar. Jeg ven-
ter bare. Jeg har ikke brug for
en personlig udvikling.« 

Efter samtalen fortæller pro-
jektlederen Mik-Meyer at den
unge kvindes benægtelse af at
have brug for en udvikling er et
tegn på at ‘der er langt igen’.

Han siger også at kvindens pla-
ner om i fremtiden at uddanne
sig til jordemoder er urealisti-
ske og at han håber at hun selv

efterhånden vil komme til den-
ne erkendelse.   

Kvinden siger til Mik-Meyer
at hun er skeptisk over for selve
projektets idé som er at ‘flytte’
problemfyldte unge mod et
bedre liv ved hjælp af samtaler
med de ansatte eftersom hun
ikke betragter sig selv som pro-
blemfyldt. 

Hendes egen opfattelse af si-
tuationen har imidlertid ikke
megen tyngde i det hjælpens
univers hun befinder sig i. I det
lange løb vil hun næppe kunne
forsvare sig imod projektlede-

rens professionelle forståelse
da hendes forsvar i sig selv vil
blive tolket som tegn på at hun
lige præcis har behov for at
ændre sig. 

Sunde og aktive borgere
I de seneste ti år har man kun-
net konstatere en udvikling af
nye principper for tildeling af
sociale ydelser. På en langt
stærkere måde end tidligere er
de sociale klienters forpligtelser
(og ikke bare rettigheder) over
for staten blevet understreget. 

Pligterne viser sig især i de
voksende krav om at klienterne
skal yde en aktiv indsats for at
kvalificere sig til sociale ydel-
ser. Den bærende idé i Aktivli-
nien er at den arbejdsløse ikke
længere blot skal stå til rådig-
hed for arbejdsmarkedet, men
aktivt indgå i et forløb med ak-
tiveringskurser, revaliderings-
forløb, arbejdsprøvning med vi-
dere.

I social-, arbejdsmarkeds- og
sundhedspolitikken kan man
registrere en omfattende mobi-
lisering af borgerne til at øge
deres egen indsats til forbed-
ring af livskvalitet, arbejdsmoti-
vation og sundhed. Den moder-
ne magtudøvelse fungerer altså
ikke blot som en indskrænkelse
af frihed, men også som en mo-
bilisering med henblik på at
skabe og udvikle sunde og akti-
ve borgere. 

Den voksende betydning af
holdnings- og adfærdspåvirk-
ning betyder samtidig at det
konkrete møde mellem syste-
mets repræsentanter (socialar-
bejderne) og klienterne får
større og større betydning. Ak-
tivlinjen i social- og arbejds-
markedspolitikken har medført

en øget fokusering på klienter-
nes motivation og holdninger
og derved på de moralske
aspekter i hjælpens univers. Og
socialarbejderne udgør en af de
helt centrale professioner i for-
bindelse med denne udvikling. 

Socialarbejderne definerer
imidlertid stadig sig selv som
hjælpere og nedtoner de kon-
trolfunktioner som systemet
har sat dem at forvalte. Proble-
met med denne holdning er at
den faktiske magtudøvelse i
mødet mellem klient og system
usynliggøres. Budskabet i den-
ne tekst er ikke at socialarbej-
derne har for meget magt – el-
ler at Aktivlinien er et socialpo-
litisk fejlgreb. 

Det afgørende er om magten
udøves på en demokratisk, fag-
ligt forsvarlig og gennemskue-
lig måde. 

Det venskabelige mummespil
mellem socialarbejdere og kli-
enter kan narre begge parter og
gøre det uligt sværere for klien-
terne at gennemskue systemets
måde at arbejde på. ■

Margaretha Järvinen er profes-
sor ved Sociologisk Institut og
Socialforskningsinstituttet. Tek-
sten bygger på uddrag fra anto-
logien ‘Det magtfulde møde mel-
lem system og klient’, redigeret af
Margaretha Järvinen, Jørgen
Elm Larsen og Nils Mortensen.
Antologien, som for nylig udkom
på Aarhus Universitetsforlag, er
et led i Magtudredningen.
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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 mel-
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SELVUDVIKLING – Socialrådgivere af i dag er

ikke skrankepaveagtige systemrepræsentanter. De

ser sig som venlige hjælpere der coacher klienterne i

at realisere et sundt livsprojekt.

»Magten i hjælpens univers er en 
magt der søger at fremme sundhed,
livskvalitet og tryghed. Hvilken borger
ønsker ikke disse goder?«



Endelig, endelig lykkes det. Sum-
pen er afværget, monsteret er
nedlagt. Tirsdag den 8. oktober

2002 klokken 10.32 afleveres specia-
let. En milepæl på niveau med stu-
denterhuen, konfirmationstalen,
køreprøven, jobsamtalen og lignen-
de. Glæden burde være på sit højeste,
men alligevel forekommer afleverin-
gen og afslutningen af studiet som en
kæmpe skuffelse – faktisk et enormt
anti-klimaks.

Lignende form for upersonlighed,
ligegyldighed og vidensfrås har jeg
ikke oplevet andre steder. I centrali-
seringens hellige navn bliver mit spe-
ciale (ligesom alle andres på KUA) af-
leveret i anonymitetens hjørnekontor
(Studieekspeditionen). Der modta-
ger man en ‘kvittering’ for aflevering
som var det en indkøbstur i Netto, og
dernæst ydmyges man med et... hold
fast... specialebolsje for seks års ben-
hård tro tjeneste. 

Det var det. Tillykke. Nu kan der
ventes tre måneder (!) på modtagel-
sen af et stykke A4-ark med en karak-
ter og en udtalelse for blot at under-
strege det personlige præg. Intet for-
svar af opgaven, ingen diskussion af
problematikker, ingen glade smil, in-
gen interesse, ingen opmuntring, in-
genting... blot procedure. Farvel og
tak. Næste levende billede. 

Økonomiske overvejelser
Jeg glemmer aldrig denne mær-
kedag. For at dulme tomhedsfornem-
melsen går jeg resolut hen til min ud-
mærkede vejleder og fortæller om
oplevelsen. Han replicerer at økono-
miske overvejelser (altså besparel-
ser) desværre ligger til grund for at
mit eget institut ikke modtager opga-
ven, at min egen vejleder ikke er til
stede ved modtagelsen, at opgaven

ikke indeholder et mundtligt forsvar,
og at den studerende dernæst forgår i
glemslens kongelige bibliotek af spe-
cialer. 

I desperation over situationens ab-
surditet iler jeg ud til mit praktiksted
for at få bare en eller anden form for
respons. Og hvilken omvæltning. Her
møder jeg begejstring, interesse og

forventning, her får jeg en opkvikker
oven på strabadserne. Her bliver helt
basale menneskelige nødvendighe-
der som anerkendelse og på-
skønnelse opfyldt. Der er faktisk folk
der smiler og oprigtig talt ser ud som
om de mener at det er godt gået. De
vil gerne diskutere op- og nedture,
problemstillinger, resultater og per-
spektiver. Her begynder sliddet for
første gang at give mening. 

Gode oplevelser – i udlandet
Hvordan kan så megen energi og så
megen opsparet viden blot henkastes
til et studienummer med tilhørende

hyldeplads. Hvorfor fejrer institut-
tet/institutterne ikke deres studeren-
de? (der sikrer den årlige pose pen-
ge!) Hvordan kan et mundtligt for-
svar være et fordyrende led i uddan-
nelsesprocessen? Hvor er de stude-
rende henne i hele spillet? Jeg fatter
det ikke. Jeg ved knap nok hvor jeg
skal begynde. 

Denne systematisk kalkulerede
studieproces accepteres tilsyneladen-
de som værende den bedste og mest
motiverende. Det må den gøre. Ingen
brokker sig i hvert tilfælde, heller ik-
ke studerende. Kun hvis SU’en er i fa-
re, dukker et par paroler op om til-
værelsens ulideligheder. 

Jeg har selv midlertidigt flygtet fra
KU til udlandet hvor jeg virkelig ople-
vede engagement. Her var de stude-
rende en værdi. Her inviterede lærer-
ne de studerende hjem til sig. Her
havde man lyst til at ringe hvis der
var spørgsmål. Her kom gamle elever
med gode minder tilbage for at mø-
des med nye. Al den indlevelse, med-
følelse, oprigtighed og lidenskab for
studiet som jeg kun i enkelte øjeblik-
ke har oplevet på KU.

Derfor har jeg aldrig så meget som
overvejet en akademisk karriere,
selvom jeg er glad og tilfreds med
den opnåede viden og de opnåede
færdigheder. Uhadada, nej tak. 

Har KU mon overvejet hvorfor så få
overvejer at blive ph.d. studerende,
eller hvorfor kvindeligt videnskabe-
ligt personale løber skrigende bort
fra anstalten. Det kan være de også
trak det forkerte nummer. ■

Stig Reinicke er næsten cand. mag. 
i medievidenskab.

Som de fleste nok har op-
daget, er der indgået for-
lig om vor ny universitets-

lov. Og trods minister Helge
Sanders udmeldinger, er ind-
holdet temmelig klart.

Forliget om en ny universi-
tetslov er et tilbageskridt til ti-
den før 1968 hvad angår stu-
denterindflydelse. Nu er det
der så, forliget, men kampen
er dog ikke slut. Vi har stadig
to chancer for at påvirke det
endelige resultat, nemlig på
høringsrunden i november og
når vedtægterne for den ny be-
styrelse skal udformes.

Den 4. november sendes det
første lovudkast i høring hos
universiteter og andre interes-
senter. Og selv om det nok vir-
ker en smule naivt, så er
høringsfasen en mulighed for
igen at fremsætte vores kom-
mentarer og ønsker. 

Det vigtigste i høringsfasen
er for mig at se endnu engang
at stille spørgsmålet: Hvad er
det lige for problemer denne
lov løser som vi ikke er i stand
til løse gennem demokrati?
Det næstvigtigste er så at gøre
forligsparterne opmærksomme
på at vi med den nye lov mister
den store ressource der i dag
bygger på studerendes og for-
skeres daglige ansvar. Den mi-
stes ved tabt indflydelse og
ved tabt motivation til at tage
ansvar. Vi er nødt til at sikre at
denne ressource ikke går tabt
medmindre vi vil se studeren-
de og forskere erstattet af sko-
leelever og lønmodtagere.  

Endelig er det bare ikke godt
nok at skrive i loven at der skal
være åbenhed. Åbenheden
skal sikres. Det kan den kun
gennem åbne bestyrelsesmø-
der og ved at lederne bliver
pålagt oplysnings- og hørings-
pligt i alle betydningsfulde be-
slutninger – ganske som i dag. 

Ansvar, tak
Vi kan kun håbe på at politi-
kerne tager den kommende
høringsrunde seriøst og lytter
til universiteternes forslag til
ændringer. Men oddsene er
imod os hvis ikke vi som stude-
rende og ansatte gør en mar-
kant indsats over for venner og
bekendte, politikere og me-
ningsdannere for at få givet
forliget et mere fornuftigt
præg.

Når så loven er vedtaget,
skal der udarbejdes vedtægter
på hvert enkelt universitet. Da
det tilsyneladende er fuldstæn-
digt umuligt for forligsparter-

ne at forstå at bestyrelser med
eksternt flertal og stærke ene-
vældige ledere ikke løser uni-
versitetets problemer – tværti-
mod, ender vi nok med at skul-
le navigere derudfra. 

Vi kommer således til at
skulle finde en måde hvorpå vi
fortsat kan opretholde vort
universitet uden at tage ansva-
ret fra de enevældige ledere.
Det ser jeg kun én løsning på:
at oprette organer med stude-
rendes og medarbejderes re-
præsentation. 

Skal vi undgå at disse orga-
ner bliver de pap-organer der
præsenteres i forligsteksten,
må organerne have indstil-
lingsret, rådgivningsret og
høringsret som minimum.

For trist
Som sagt er kampen ikke slut.
Og det er kritikken herfra hel-
ler ikke. For det er simpelthen
for trist, det her. Studenterind-
flydelsen og medarbejderde-
mokratiet er blevet ofret til for-
del for en ledelsesform lånt fra
erhvervslivet hvor detailbe-
slutninger træffes af en tople-
delse. Den innovationstunge
del af erhvervslivet der minder
mest om universiteterne, har
for længst forladt den form for
ledelse til fordel for fladere be-
slutningsstrukturer. Men det
faktum har forligspartierne
åbenbart valgt at lukke øjnene
for.

Forligspartierne må tro at
faglig planlægning er noget
man kan praktisere efter en fa-
citliste, men faktum er at uni-
versitetets forskning og uddan-
nelser hele tiden bevæger sig
på kanten af ukendte og uud-
forskede felter hvor facitlisten
endnu ikke er fundet. 

Netop derfor er det nødven-
digt at have de studerende og
ansatte med i beslutningspro-
cessen. En sidegevinst ved at
inddrage dem, er at det giver
et engagement i det daglige ar-
bejde når man har medindfly-
delse. Et engagement som det
høje antal overarbejdstimer
vidner om.

Vi havde ønsket at man gik
den anden vej og åbnede uni-
versitetets diskussioner endnu
mere for på den måde at sætte
de dårlige vaner der faktisk ek-
sisterer i systemet, til offentlig
debat. ■

Trine Ingemansen, uddannelses-
politisk sekretær i Forenede Stu-
denterråd.
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■ UNIVERS ITETSREFORM

Bevis åbenheden,
Sander 

De studerende der skrev
til Universitetsavisen nr.
13 om Jenny Weather-

fords forsvinden fra Engelsk
Institut, fortjener et mere ud-
tømmende svar end de fik. 

Det er klart at ledelsen har
tavshedspligt, og jeg har da
heller ikke i sinde at røbe de-
taljer i en sag som jeg ikke selv
var indblandet i, men som kol-
lega føler jeg mig forpligtiget
til at kommentere nogle princi-
pielle aspekter.

I løbet af eksamensterminen
sommeren 2002 opstod der en
krise i forholdet mellem Jenny
Weatherford og Engelsk Insti-
tuts ledelse, og hun følte sig så
presset at hun trådte tilbage.
Om hendes beslutning kan kal-
des frivillig, kan diskuteres.
Jeg er ikke den eneste der fin-
der det dybt foruroligende at
det hele foregik midt i som-
merferien mens kolleger og
studerende der kunne have
støttet hende, var bortrejst.

Krisen havde ikke noget at
gøre med Jennys undervisning
eller videnskabelige profil.

Det kan kun skade tillidsfor-
holdet mellem Instituttet og de
studerende at en populær og
særdeles kompetent undervi-
ser og specialevejleder sim-
pelthen forsvinder – for ikke at
tale om klimaet på Instituttet
som helhed. ■

Marlene R. Edelstein, ekstern
lektor, Engelsk Institut.

■ ENGELSK

Foruroligende krise

Om hvordan det er at aflevere sit speciale
og hvorfor så få overvejer at blive ph.d.-
studerende på KU 

Træk et nummer
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● BOLIGER

Bolig søges ▼

København

Periode: Fra ult. december 2002

el. pr. 1/1-03 og gerne for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Italiensk F postdoc, ikke-

ryger.

Kontakt: Lektor Preben Juul

Møller, tlf. 3532 0262, e-mail:

pjm@kiku.dk. 

København

Periode: F.o.m. november og for

ca. 1 år.

Størrelse: Lille lejlighed, ca. 1-2

vær. 

Beboer: Norsk K gæstestuderen-

de, ikke-ryger.

Husleje: Ca. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2548 7357 el. e-

mail: astrand@gmx.net.

Copenhagen

Period: Immediately and for at

least 1 year.

Size: Small private apartment or

room.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Two Indian guest

researchers.

Contact: Anjana or Uttam, tel.

3532 7485, e-mail: anjana@

imbg.ku.dk/ el.

uttam@imbg.ku.dk.  

Copenhagen/Roskilde

Period: From 1 February through

30 September, 2003.

Size: Apartment or house, 100 sqm. 

Equipment: Preferably furnished.

Tenants: Two research scientists

from USA, married couple with

dog.

Rent: Max 9.000 kr. per month.

Contact: Clint Conrad, e-mail:

cpconrad@umich.edu, tel. 

1 703 725 8199.

København

Periode: Primo 2003 for min. 18

md.

Størrelse: Min. 3 1/2 vær.

Beboere: Læge, ph-d.-stud. med

familie, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: rh13915@rh.dk,

tlf. 3545 7697.

Bolig udlejes ▼

Specialepladser

Sted: Vesterbros Torv. 

Brugere: Seriøse, tværfaglige

specialeskrivere, 8 ad gangen. 

Husleje: 620 kr. pr. md. samt de-

positum. 

Kontakt: E-mail: specialekontor@

hotmail.com hvis du vil på

venteliste.

København V

Period: From 1/2 to 30/6-03.

Size: Apartment, 2 rooms, 57

sqm.

Equipment: Furnished, kitchen

and bath. Washing machine in

basement. 

Tenant: Guest researcher or stu-

dent, non-smoker.

Rent: 3.650 kr. per month and

utilities approx. 500 kr.

Deposit: 7.300 kr.

Contact: Tel. 3332 9556, e-mail:

jleth@stud.hum.ku.dk.

Ved Damhussøen

Periode: Fra december 2002 og

for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 102

kvm. 

Udstyr: Møbleret (mulighed for

at låne børneudstyr), vaskefacili-

teter og børnevenligt udeareal.

Beboer: Ingen husdyr, gerne

børn.

Husleje: 5.000 kr. pr md. inkl. var-

me, el, gas, antenne licens, leje

af køl, frys, komfur.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail: Mette.ringsted@

anthro.ku.dk.

København, Brønshøj

Periode: Fra ca. 12/1 til 12/4-03.

Størrelse: Villalejlighed på 1. sal,

3 vær., 64 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

adgang til vaskekælder, lille

have.

Beboer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 6.000 kr. inkl. el, gas,

varme, kabel tv.

Kontakt: Tlf. 3860 6649, e-mail:

Birthe.Christensen11@skole

kom.dk.

København Ø/

Universitetsparken

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

bytte med lejlighed i New

York.

Størrelse: Lejlighed, 66 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med bad.

Vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker(par).

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. el,

gas, varme og vand. 

Kontakt: Tlf. 2714 6678, e-mail:

rasmuskoster@hotmail.com.

Vanløse

Periode: Snarest og efter nær-

mere aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: E-mail: mana@flirt.dk.

Hellerup

Periode: Fra 1/11-02 og for 1-3 år.

Størrelse: Hus.

Udstyr: Have, terrasser, pejs ude

og inde.

Husleje: 16.000 kr. pr. md. ekskl.

varme etc.

Kontakt: Tlf 4052 3730, e-mail:

amw@dadlnet.dk.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Arne Svejgaard

Professor, dr.med. og laboratoriechef på Rigs-

hospitalets Vævstypelaboratorium Arne Svej-

gaard har modtaget prisen ‘Europe & Medicine

Senior Prize’ der består af godt 150.000 kr. Arne

Svejgaard får prisen for sit mangeårige pioner-

arbejde inden for vævstypeforskningen. I de se-

nere år har Arne Svejgaard især udført omfattende og interna-

tionalt anerkendt forskning inden for områderne dissemineret

sclerose og leddegigt.

Erik Arne Richter

Professor, dr.med. Erik Arne Richter, Institut for Idræt på Køben-

havns Universitet, modtager en pris fra Dandy-Fonden på 75.000

kr. for sin mange årige forskning af muskelstofskiftet. Hans forsk-

ning har haft stor international gennemslagskraft og har belyst

mange af de mekanismer der ligger bag den gunstige effekt af

fysisk træning både hos diabetespatienter og hos raske menne-

sker.

Anne Marie Lynge Pedersen

Forskningsadjunkt og ph.d. Anne Marie Lynge Pedersen, Odonto-

logisk Institut på Københavns Universitet, har modtaget et hæ-

derslegat fra Dandy-Fonden på 50.000 kr. på grund af sine studier

af patofysiologien i mundhulen ved Sjögrens syndrom.



København

Periode: Fra 1/12-02 til 1/3-03.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed på 3

vær. Med delekøkken og -bad.

Udstyr: Møbleret, billig vaske-

kælder.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. el,

gas og varme.

Depositum: 2.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

amc@privat.tele.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 9/12-02 til 20/4-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55

kvm. Separat køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Tlf. 3582 5592, e-mail:

michaib@hotmail.com.  

Christianshavn

Period: Approx. 1. February – 1

August 2003.

Size: Apartment, 2 rooms, 45 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Guest lecturer or the li-

ke. Non-smokers without chil-

dren or pets. 

Rent 5.500 kr. per month. Heat-

ing, electricity and gas included.

Deposit: 11.000 kr.

Contact: Jakob Fink, tel. 3254

0258, e-mail:

lilleulk@hotmail.com.  

Ved søerne 

Periode: Fra januar 2003 for ca. 

3 1/2 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret. Elevator og al-

tan.

Husleje: Fra 7.000 kr. pr. md.

ekskl. forbrug. 

Kontakt: E-mail: kiss_dk@hot

mail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 20/1 til 30/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 112

kvm.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 7.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3537 5871.

Hellerup

Periode: Pr. 1/11-02.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, eget køleskab

og adgang til bad.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.600 kr. pr. md. samt

varme efter forbrug.

Depositum: 5.200 kr.

Kontakt: Tlf. 4079 4464.  

Nær Fuglebakkens Station

Periode: Op til 3 år.

Størrelse: Villa, 2 stuer, 3 vær.

Udstyr: Køkken m. alle faciliteter,

2 badevær., kælder med værk-

sted og vaskemaskine. Have.

Umøbleret.

Beboere: Gæsteforskerfamilie el.

lign.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme og el.

Kontakt: Dorte Lykkegaard, tlf.

3810 3326, e-mail: 

dortelykkegaard@get2net.dk.  

Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 31/3-03.

Størrelse: 2 vær., 60 kvm.

Udstyr: Køkken og bad inkl. hår-

de hvidvarer og vaskemaskine.

Delvist møbleret, kabel tv.

Beboer: Ikke-ryger.

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

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2364 8521.

Stockholmsgade

Periode: Fra 1/11-02 til 1/3-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 1/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteprofessor el. lign,

kun til rolig lejer. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug og depositum. 

Kontakt: Marie, tlf. 3555 2242.

Kollegier ▼

Alumnepladser på 
Elers Kollegium
Målgruppe: Især en ph.d.-stude-

rende og en teologistuderen-

de, men alle kan søge. Evt.

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret

(vedlæg dokumentation).

Omfang: 2 alumnepladser er le-

dige. Værelserne er på ml. 9 og

22 kvm.

Kollegiet: 20 alumnepladser for-

delt over teologiske, humani-

stiske, lægevidenskabelige,

samfundsvidenskabelige og

naturvidenskabelige discipli-

ner. Hovedparten af driften

varetages af alumnerne selv,

og det forventes at kommende

alumner engagerer sig i dette

arbejde.

Udstyr: Bl.a. bibliotek, computer-

rum, sauna og have med kro-

ketbane. Desuden er der til-

knyttet enkelte mindre legater.

Husleje: 1.150 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.725 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. til

kollegiekassen. 

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier der fås

på SU-kontoret og vedlæg skr.

motivation. 

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270. 

● STILLINGER

Jura ▼

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Immaterialret.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj grad af original videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau, herunder videre-

udvikling af fagområdet og

fortsatte evner og mulighed

herfor. Desuden evne for vare-

tagelse af forskningsledelse og

andre ledelsesfunktioner samt

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer. Der lægges særlig

vægt på indsats og nyudvikling

på det undervisningsmæssige

område.

Ansøgningsfrist: 6/12-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger.

Kursuslektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Processpil: Det Nordiske

Processpil (menneskerettighe-

der).

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 8/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på kursus-

fagene: Law and Economics,

International Human Rights

Law, European E-commerce

Law, Intellectual Property Law

in an International Context,

European Union Law.

Omfang: Min. 100 og maks. 500

timer pr. undervisningsår.

Ansøgningsfrist: 8/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Eksterne lektorater
Sted: Økonomistudiet.

Indhold: Undervisning inden for

fagene sociologi og EU-fag på

studiets kandidatdel. Fore-

læsninger, eksamensafholdelse

og andre evalueringer inden

for det pågældende fagom-

råde. 

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen samt kvalifikatio-

ner i form af videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed.

Desuden praktisk erhvervserfa-

ring og undervisningsmæssige

kvalifikationer.

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 3 år. 

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og publikationsliste. 

* – markering skal angive hvil-

ke arbejder ansøgeren ønsker

at påberåbe sig m.h.p. bedøm-

melsen af sine videnskabelige

kvalifikationer. Markeringen

udelukker ikke at yderligere

materiale kan inddrages under

bedømmelsen. Produktionen

indsendes i 2 eks.

Sendes til: Stiles til rektor, Øko-

nomisk Institut, studieleder Pe-

ter Erling Nielsen, Studiestræ-

de 6, 1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 14/11-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Økonomisk studienævn.

Indhold: Undervisning i neden-

stående fag: 1. årsprøve: sam-

fundsbeskrivelse. 2.årsprøve:

makroøkonomi 2, økonomien

på hhv. lang og kort sigt; øko-

nometri 1, øvelser; matematik,

øvelser (krav: hovedfag i mate-

matik). 3.årsprøve: makroøko-

nomi 3, øvelser. Kandidatde-

len: datamatik. Økonomiske

øvelser: aktuelle problemstil-

linger i finansiel økonomi, em-

ner i Arbejdsmarkedspolitik,

videregående international

monetær økonomi, netværks-

økonomi og clusterteori.

Til besættelse: Pr. 1/2-03.

Omfang: Et antal stillinger.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer samt oplysning

om hvorvidt hovedstilling haves.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 1455

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/11-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Sundhedsvidenskab ▼

Adjunktstilling
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut ved afsnit for Strukturel

Cellebiologi.

Indhold: Særligt henblik på forsk-

nings- og udviklingsopgaver.

Forskning inden for området

Membrandomæner og Recep-

torer, specielt m.h.p. betydnin-

gen af caveolae og lipid rafts

for vækstfaktor signalering. 

Til besættelse: Pr. 1/1-03.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 15/11-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

Personale og Jura tlf. 3532

2645 el. prof., dr.med. Bo van

Deurs, tlf. 3532 7279.

Naturvidenskab ▼

Associate professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents/qualifications: Contri-

bution to teaching and re-

search activities in economic

geography, especially on social,

economic and regulatory

structure and dynamics. Ability

to emphasize the foundations

of urban and regional growth

and transformation in research

is requested. The successful

candidate will address these is-

sues in a European context in

using geographical theories,

models and methods. Research

must be broadly based and

comply with the institute’s

action programme concerning

urban and regional geography

and integrated planning and is

expected to contribute new

impulses to this research.

Furthermore documented

scientific production at an in-

ternational level is requested.

Period of employment: From 1

February 2003.

Deadline for applications: 29 No-

vember 2002 at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel and Legal Department,

tel. 3532 2645.

NMR and Computer
Systems Manager
Place of employment: The Struc-

tural Biology and NMR Labora-

tory SBiN- LAB at the Institute
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Byzantinsk musik og albansk kultur 
på Sicilien 

Institut for Græsk og Latin og Monumenta Musicae Byzantinae arrangerer

eftermiddagsseminar lørdag den 9. November kl. 14-17 på KUA, lok. 15.1.30.

Foredrag (på engelsk el. italiensk tolket til engelsk):

Introductory remarks af ass. prof. Christian Troelsgård. 

The cultural heritage of the Albanian-speaking minority in Sicily af Dott. Fabio Gra-

nata, Assessore ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana. 

Publication of manuscripts and documentation of the Byzantine Chant tradition in Si-

cily af Dott. Gaetano Pennino, Delegate of the Assessorato ai Beni Culturali

della Regione Siciliana. 

Music and the Identity of the Albanians of Sicily: Byzantine chant and devotional

traditions/Field recordings and video-documentation af Girolamo Garofalo, ethno-

musicologist, Palermo.

MEZZOJUSO – Byzantisk

1700-tals ikon fra Sicilien.

Universitetsavisens 
valgtillæg

I forbindelse med valg til de styrende organer på Københavns

Universitet 2002 har alle lister der opstiller til Konsistorium og

Fakultetsråd, mulighed for at få spalteplads stillet til rådighed i

Universitetsavisen nummer 19 der udkommer torsdag den 28.

november.

Lister der opstiller til Konsistorium, har én avisside til rådighed

og Forenede Studenterråd to sider. Lister der kun opstiller til

Fakultetsråd, har en halv side at brede sig på.  

Listerne skal selv skrive og redigere deres materiale plus skaffe

eventuelt billedmateriale. 

Al tekst skal sendes på e-mail (uni-avis@adm.ku.dk) i word, wp

eller lignende i RTF-format (OBS: Ikke Macintosh). Illustrations-

materiale leveres enten som originaler til scanning, eller digi-

talt i filformaterne eps, tiff eller jpg (250dpi100%). Alle sider

vil blive i sort-hvid med mulighed for yderligere én valgfri far-

ve. 

Alt materiale skal afleveres til redaktionen senest mandag den

18. november klokken 12 på følgende adresse: Universitetsavi-

sen, Krystalgade 16, 1172 København K.

Lister der overskrider denne deadline, vil ikke få deres mate-

riale trykt. 

Universitetsavisen sørger for layout af siderne så listerne kun

skal koncentrere sig om det indholdsmæssige. En god tommel-

fingerregel er at brødtekst ikke må fylde mere end højst to

tredjedele af en side hvilket svarer til cirka 7.000-8.000 enhe-

der med mellemrum. Resten bør bruges til illustrationer og

overskrifter.   

✘
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of Molecular Biology of the

University of Copenhagen. 

Contents: In charge of the labo-

ratory’s NMR facility consisting

of two Varian Inova spectro-

meters operating at 750 MHz

and 800 MHz, respectively. 

Qualifications: Thorough know-

ledge about the components

of high field NMR spectrome-

ters and their operation and a

background in the application

of heteronuclear NMR spectro-

scopy in structural biology and

protein folding. Solid experi-

ence in computer systems ma-

nagement for Unix, Linux and

Windows operated computer

systems.

Deadline for applications: 15 De-

cember, 2002.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/stil

linger/ or contact the Person-

nel and Legal Department, tel.

3532 2645.

Additional information:

http://dupont.molbio.ku.dk,

prof. Flemming M. Poulsen, 

e-mail: fmp@apk.molbio.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Dyrlæge
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge fakultet, Afdelingen for

eksperimentel Medicin, Panum

Instituttet.

Indhold: Forsøgsdyrfaglige opga-

ver, sundhedskontrol, hygiejne,

undervisning, projektassistance

og konsulentbistand.

Kvalifikationer: Erfaring fra ar-

bejde med forsøgsdyr, sund-

hedskontrol og hygiejne.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 29/11-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Hans-Jør-

gen Skovgaard Jensen, tlf.

3532 7374.

Klinikassistent/tandplejer 
Vikariat

Sted: Tandlægeskolen, Odontolo-

gisk Ældreforskningscenter.

Kvalifikationer: Klinikassistent,

tandplejer el. klinikassistent-

elev. 

Omfang: 15 timer/uge i perioden

fra 1/11-02 til 30/4-03.

Ansøgningsfrist: 4/11-02.

Oplysninger: Tandlæge Birita

Ellefsen, tlf. 3532 6800.

Studievejledere
Sted: Ivu*C – Center for informa-

tion om videregående uddan-

nelser i København.

Indhold: Vejlede potentielle stu-

derende (personligt og telefo-

nisk) om de videregående ud-

dannelser i hele landet, vareta-

ge administrative opgaver og

udføre forefaldende kontorar-

bejde.

Kvalifikationer: Studerende på

en videregående uddannelse.

Vejledererfaring fra fx job som

faglig vejleder el. STORM-vejle-

der. Godt kendskab til de vide-

regående uddannelser.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: To stillinger. Ca. 10 ti-

mer/uge.

Ansøgning sendes til: Ivu*C, Fiol-

stræde 22, 1, 1171 Kbh. K. Mrk.

‘Studentermedhjælp’.

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ivuc.dk/html/tilbehoer/Ny

heder/studentermedhjaelp.php  

Yderligere oplysninger: Centerle-

der Torben Theilgaard, tlf.

3532 2916.

Studenterjob
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Intern edb-support:

Konfigurere maskiner og in-

stallere programmer, udvikle

nye edb-værktøjer, manualer

og brugervejledninger, følge

markedet for software og

hardware og foretage indkøb

samt varetage administrative

opgaver i relation til institut-

tets edb-udstyr.

Kvalifikationer: Studerende, fx

polit- el. datalogistuderende

med gode edb-færdigheder og

flair for computere samt kend-

skab til Microsoft Windows.

Desuden er kendskab til Offi-

ce-pakker, TeX-varianter el.

økonomisk relaterede bereg-

ningsprogrammer en fordel.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 20 timer/uge. Forventet

min. 2-3 års ansættelse.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Økonomisk Institut,

Att.: Hans C. Kongsted, Studie-

stræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

Yderligere oplysning: It-projekt-

leder Thor Jønsson, tlf. 3532

3066. Samtaler forventes af-

holdt sidst i uge 47.

● PH.D. -
STIPENDIER

Sundhed, motorik og læring 
Emne: Betydningen af idræt i

folkeskolens mindste klasser i

relation til sundhed, motorik

og læring. 

Sted: Institut for Idræt.

Til besættelse: 1/1-03.

Omfang: 2 stipendier efter kvali-

fikationer. Kandidatstipendium

i 21/2 år, ph.d.-stipendium i 3 år.

Ansøgning: Skema samt oplys-

ninger om regler m.m. fås på

www.nat.ku.dk el. hos Det Na-

turvidenskabelige Fakultetsse-

kretariat, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 14/11-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Medicon Valley PhD 
Programme
Sted: Ph.d.-projektet skal være et

samarbejde ml. en offentlig

sundhedsinstitution og en pri-

vat virksomhed, begge i Øre-

sundsregionen og helst på hver

sin side af Øresund. Desuden

skal også et regionalt universi-

tet deltage i samarbejdet. 

Indhold: Projektet kan emne-

mæssigt ligge inden for de me-

dicinske, bioteknologiske og

medikotekniske områder, men

også inden for andre sund-

hedsrelaterede områder som fx

folkesundhed og sundheds-

økonomi. Medicon Valley PhD

Programme finansierer 50% af

udgifterne til løn, studieafgift

og administration under forud-

sætning af at den samarbeden-

de virksomhed finansierer de

resterende 50%. Medicon Val-

ley PhD Programme finansieres

af HUR og Region Skåne. Me-

dicon Valley Academy er koor-

dinator af Medicon Valley PhD

Programme. 

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 6 ph.d.-stillinger. 

Ansøgningsfrist: 1/12-02. 

Yderligere oplysninger:

www.mva.org, tlf. 3329 1030.

● FORSKNINGS-
STIPENDIER

Biomedicin
Sted: De prækliniske institutter

ved Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Forskning i biomedicin

og udviklings- og/el. undervis-

ningsopgaver inden for områ-

der der prioriteres af de re-

spektive institutter. Ansøgere

kan frit vælge hvilket institut

de vil tilknyttes.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 4 stillinger. Begrænset

til 1 år med mulighed for for-

længelse i op til 1 år.

Ansøgningsfrist: 15/11-02, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www:ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personale og jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger:

www.mai.ku.dk;

www.imbg.ku.dk;

www.mfi.ku.dk; 

www.farmakol.ku.dk; 

www.immi.ku.dk;

www.pai.ku.dk; 

www.pubhealth.ku.dk;

www.odont.ku.dk.

● STIPENDIER

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier
Til besættelse: Pr. 1/3-03 el. sna-

rest derefter. 

Omfang: 2 stipendier bevilges for

op til 6 md.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.gigtforeningen.dk el.

hos Marianne Pagels, tlf. 3977

8000. Sendes inkl. bilag i 11

eks.

Sendes til: Gigtforeningen, Gen-

toftegade 118, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 9/12-02, kl.

10.00.

Yderligere oplysninger:

www.gigtforening.dk

Mobilitetsstipend 
Målgrup: Stipendiater og yngre

forskere som ønsker et studie-

opphold i et annet nordisk

land. 

Stöd: Stipendet dekker reise og

opphold for inntil ett år, med

mulighet for tilleggsbevilgning

for medfølgende familie. Be-

løpet er på NOK 9.500 per

måned de første to månedene,

deretter NOK 6.300 per måned. 

Ansökningsfrist: 1/12-02.

Mer informasjon: www.norfa.no.

Informationskonsulent Marika

Muhonen Nilsen, tel. + 47 2335

4555, e-post:

marika.nilsen@norfa.no.

● LEGATER

Cecilius Lyngby Larsens
legat
Målgruppe: Legatet kan søges af

trængende medicinske studen-

ter ved danske universiteter.

Støtte: 80.000 kr. i flere portioner

Ansøgning: Fås på

www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/

index.html el. ved henvendelse

til SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/11-02

Yderligere oplysninger: Ansøgere

der ikke har modtaget svar in-

den 15/1-03, er ikke kommet i

betragtning.

Christian og Emma Blinken-
bergs Rejselegat
Målgruppe: En arkæolog (for-

trinsvis klassisk) af dansk, subsi-

diært norsk el. svensk nationa-

litet.

Støtte: Til en studierejse til Græ-

kenland, Italien el. Sydfrankrig.

Det er også fondens formål at

støtte universitetslærere i klas-

sisk arkæologi, nordisk arkæo-

logi og kunstvidenskab.

Sendes til: Institut for Arkæologi

og Etnologi, Vandkunsten 5,

1467 Kbh. K, mrk. Blinkenbergs

Rejselegat. 

Ansøgningsfrist: 2/12-02.

Civilingeniør Holger Rabitz
og hustru Doris Mary, født
Philips Mindelegat
Målgruppe: Polytekniske og/el.

medicinske kandidater til stu-

dier over specielle emner.

Støtte: 100.000 kr. uddeles i 2-4

portioner.

Ansøgning: Benyt skema. Vedlæg

udførlig redegørelse for for-

målet, cv (maks. 1 s.), projekt-

beskrivelse (maks. 5 s.), forteg-

nelse over de seneste 5 års

publikationer og et resumé

(maks. 1/2 s.) Sendes i 2 eks.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 20/11-02.

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskema fås i journalen på

Fakultetskontoret, Panum, lok.

9.1.38A el. per e-mail:

leh@adm.ku.dk.

Emmy Lange, født Kramps
Legat
Målgruppe: Kvindelige medicin-

ske kandidater der er fastansat

ved et af Københavns hospita-

ler. 

Støtte: 33.000 kr. til uddeling i en

el. flere portioner.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

i journalen på Fakultetskonto-

ret, Panum, lok. 9.1.38A el. per

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

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet. Att.: Lektor

Karin Nilausen, Medicinsk-ana-

tomisk Institut, Sektion C, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 20/11-02, kl.

12.00.

Professor, dr.phil. Viggo
Brøndal og hustrus legat
Målgruppe: Unge sprogviden-

skabsfolk (med kandidat- el.

ph.d.-grad), fortrinsvis med

fransk som hovedfag el. med

almen lingvistik som interesse

og med udpræget videnskabe-

lig tilbøjelighed til fortsat stu-

dium af sprogvidenskab. 

Støtte: Til forskningsrejser og -

ophold, publicering el. andre

tilsvarende formål til fremme

af forskningen.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om navn, adresse, personnum-

mer, uddannelse og forsknings-

baggrund samt en præcis, men

kortfattet projektbeskrivelse

og et budget. 

Sendes til: Viggo Brøndal og

hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Romansk Institut, Køben-

havns Universitet Amager,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 29/11-02, kl.

12.00.

Uddeling: Pr. 15/12-02. 

● FORSKNINGS-
STØTTE

Martha Margrethe og Chri-
stian Hermansens Legat
Støtte: 60.000 kr. i en el. flere

portioner som støtte til kræft-

forskning. 

Ansøgning: Må indeholde de op-

lysninger som opslaget kræver. 

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 20/11-02, kl.

12.00.

Dronning Ingrids Forsker-
pris
Støtte: Gigtforeningens bestyrel-

se har vedtaget at uddele et

beløb på 100.000 kr. fra Dron-

ning Ingrids Forskningsfond til

en el. to yngre lovende forske-

re som har gjort sig gældende

inden for ryg-, led- og muskel-

forskning. Prisen kan ikke

søges, men Gigtforeningen

indkalder hermed motiverede

indstillinger af mulige modta-

gere af prisen. 

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 13/1-03 med

morgenposten.

Yderligere oplysninger:

www.gigtforeningen.dk.

● MØDER

Reformationen og Luthers
salmer
Salmestudiekreds. Oplæg ved

Stefan Lamhauge Hansen og

sekretær Carl Fuglsang-Dam-

gaard.

Tid: 6/11-02, kl. 15.15.

Sted: St. Kannikestræde 8.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

Køn, magt og følelser
Hvad vil ligestilling i familien sige

– og findes det ligestillede par-

forhold overhovedet? Er følel-

ser renset for magt – eller kan

vi blot ikke få øje på mekanis-

merne når vi kalder det kærlig-

hed? Den norske kønsforsker

og professor i psykologi ved

universitetet i Oslo Hanne Ha-

avind har gennem mange år

forsket i magt og følelser i fa-

milielivsformer.

Tid: 7/11-02, kl. 19.00.

Sted: KVINFOs Bibliotek. 

Entré: Ikke-medlemmer 30 kr.

Arrangør: Kvindeligt Selskab og

KVINFO, www.kvindeligtsel

skab.dk.

Ekstraordinær generalfor-
samling i Juridisk Diskussi-
onsklub
Stemmeberettiget er enhver der

senest 7 dage før den ekstraor-

dinære generalforsamlings af-

holdelse har erhvervet med-

lemskab af foreningen. Stem-

meret kan alene udøves ved

personligt fremmøde. 

Tid: 9/11-02, kl. 10.00.

Sted: Priors Dukketeater, Købma-

gergade 52, 2. sal.

Det gode ved Danmark
En aften om oplysning, tro og

nationalitet, kulturelite og

folk, indfødte og fremmede

hvor der med temagudstjene-

ste og debat insisteres på at

det er bedre at tale sammen

end at smide sten og snavs ef-

ter hinanden. 

Oplægsholdere: Bettina Heltberg

og Søren Krarup.

Tid: 12/11-02, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, Half-

dansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

Konvertering til den russisk-
ortodokse kirke
Stud.theol. Andreas Rasmussen

fortæller om sine overvejelser

da han konverterede til den

russisk-ortodokse kirke. Desu-

den rundvisning i Alexander

Nevski-kirken.
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Tid: 13/11-02, kl. 15.15.

Sted: Studenterlokalet, St. Kanni-

kestræde 8.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

Humane stamceller
Vidundermedicin eller et etisk

vildspor? Debataften om bru-

gen af humane stamceller i

den medicinske forskning med

overlæge, dr.med. Ole Hartling

medlem af Etisk Råd og ph.d.-

stipendiat, cand.theol. Mickey

Gjerris.

Tid: 14/11-02, kl. 19.30.

Sted: Den Teologiske Kældercafé,

Købmagergade 44.

Arrangør: Forum for Eksistens og

Videnskab. 

Årsmøde i Lingvistkredsen
Årsmøde samt oplæg ved Peter

Harder: Mentale rums ontologi

– og blandingsverdner som

kognitiv toppræstation.

Tid: 19/11-02, kl. 16.30.

Sted: KUA, lok. 6.1.11.

Arrangør: Lingvistkredsen.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Strukturel Dialektik
Uffe Juul Jensen, Institut for Filo-

sofi, Aarhus Universitet, og

Dorthe Olesen, Institut for Ar-

kæologi og Etnologi diskuterer

Troels-Lunds rolle i etnologien.

Diskussionen er et led i et

forskningsseminar om struktu-

rel dialektik.

Tid: 5/11-02, kl. 14.00-17.00.

Sted: Frederiksholms Kanal 4,

opg. B (i gården), lok. E-24B.

Arrangør: Strukturel Dialektik,

Institut for Arkæologi og Etno-

logi, tlf. 3532 4119,

bernild@hum.ku.dk.

Temadag om vikingetid i
østligt perspektiv
Iben Skibsted Klæsøe: Introdukti-

on; Anna-Elisabeth Jensen: Et

kyst- og grænselandskab ved

Østersøen i vikingetid og tidlig

middelalder; Mats Roslund:

Gäst och träl. Slavisk integra-

tion i det skandinaviska sam-

hället 900-1300; George In-

druszewski: Ansigtet af de

andre. Teknologisk forskel og

variationer i vikingetidsskibs-

bygning; Søren Michael Sind-

bæk: Mange bække små. De

store russsiske flodruter; Klavs

Randsborg: Afrunding.

Målgruppe: Seminaret er obliga-

torisk for BA-PIII-studenterne,

men alle er velkomne.

Tid: 7/11-02, kl. 9.00-15.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

3, st.

Arrangør: Institut for Arkæologi

og Etnologi. 

Gender Makes a Difference
Gender Studies at The Cutting

Edge of European Research.

How do gender studies chal-

lenge and displace keywords

and basic outlooks of the new

6th European Framework pro-

gramme? Where are the gaps

and channels for co-operation

and critical interventions? How

does the mainstreaming strate-

gy apply to equality in acade-

mia and to the launching of

new research profile?

Time: 15 November, 2002, 9.15-

18.00.

Venue: Copenhagen University,

Main building, Auditorium 3,

Frue Plads.

Registration: Before 4 November

at www.sociology.ku.dk/sochrc/

conf_reg.htm.

Organizer: The Co-ordination for

Gender Studies in Denmark.

Seminar om latinamerikansk
og spansk dans i Danmark
Et møde mellem forskere, under-

visere, udøvende kunstnere og

almindeligt danseinteressere-

de. Programmet omfatter fore-

drag illustreret med videoek-

sempler om danseformen på

scenen og hos de danske dan-

selærere, indlæg og diskussion

om tango, salsa og flamenco,

praktiske workshops samt en

lecture-demonstration. 

Tid: 17/11-02, kl. 13.00-18.00.

Sted: Dansens Hus, Hørsholms-

gade 20.

Tilmelding: Henning Urup, tlf.

4585 6962. Tilmelding nødven-

dig.

Arrangør: Dansk Dansehistorisk

Arkiv, Musikvidenskabeligt In-

stitut, Dansens Hus og Danse-

InfomatinsCentret.

Doing Things with Things
‘The Design and Use of Ordinary

Objects’. International konfe-

rence om design og brug af al-

mindelige ting i dagligdags ak-

tivitet.

Tid: 22 – 23/11-03, kl. 9.30-17.00.

Sted: KUA, lok. 4.1.21 (22/11) og

lok. 6.1.66 (23/11).

Arrangør: Prof. Ole Dreier, De-

partment of Psychology, Univer-

sity of Copenhagen and prof.

Alan Costall, Department of

Psychology, University of Ports-

mouth, www.psy.ku.dk.

● KULTUR 

Fællessang i Vartov
Fællessang ved lektor Inge Lise

Pedersen.

Tid: 5/11-02, kl. 16.30.

Sted: Farvergade 27, opg. H, 1.,

Store Sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

Vartov, www.vartov.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Jura ▼

Lektor Ulrik Rammeskow Bang-

Pedersen

Titel: Internationale Aspekter af

Insolvens- og Tingsretten. 

Officielle opponenter: Prof., jur.dr.

Michael Bogdan, Universitetet

i Lund og prof. dr.jur. Bo von

Eyben, Det Juridiske Fakultet.

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding til dekan Vagn Greve.

Tid: 29/11-02, kl. 13.30.

Sted: Studiestræde 6, o.g. 

Anneksaud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udgivet på Forlaget

Thomson og kan købes for 950

kr.  

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. 

Allan Meldgaard Lund

Titel: Biochemical and Molecular

genetic studies of osteogenesis

imperfecta.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Jens Vuust og prof.,

dr.med. Niels Tommerup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof. overlæge, dr.med. Ole

Siggaard-Andersen, tlf. 4488

3840.

Tid: 29/11-02, kl. 14.15.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

V’s Vej 11, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, klinisk genetisk

afdeling, Juliane Marie Centret

4062, Rigshospitalet, Bleg-

damsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Indstil-

lingen kan købes ved skr. hen-

vendelse til fakultetssekretaria-

tet. 

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Tina Gudrun Jensen

Titel: In Between Contradictions.

A White Invention of an Afri-

can Tradition in Southeast

Brazil.

Tid: 14/11-02, kl. 14.00.

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes inden forsva-

ret ved henvendelse til institut-

tets reception, tlf. 3532 3464.

Sundhedsvidenskab ▼

Jens Folke Kiilgaard 

Titel: Implantation of basement

membranes in the subretinal

space in pigs. Repair of dama-

ged Bruch’s membrane to pre-

vent subretinal neovascular

scar formation. 

Tid: 15/11-02, kl. 14.30.

Sted: Teilum Bygningen, Aud. A 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: JFK@kiil

gaard.dk.

Anette Juel Fritzen 

Titel: Regulering af energistof-

skiftet i muskel mitochondrier.

Metabolisk kontrol analyse

med henblik på en belysning

af mekanismer for substrat-

valg.

Tid: 27/11-02, kl. 15.00-17.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Panum, IMBG,

afd. A, bygn. 6.5.24.

Mai-Britt Zocca 

Titel: Cytotoxic T cell responses to

Melanoma derived antigens.

Tid: 28/11-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

MBZ@zacco.dk.

Humaniora ▼

Lene Bøgh Rønberg

Titel: Den Hollandske linie i

dansk guldaldermaleri.

Tid: 8/11-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

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, Slotsholmen samt

på Institut for Kunsthistorie,

Dans og teatervidenskab, KUA.

Caroline Ripa

Titel: Sexuality and gender diffe-

rentiated personality traits. Sex

differences and effects of pre-

natal progesterone exposure in

young adults.

Tid: 21/11-02, kl. 13.00, præcis.

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09.

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, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, KUA.

Kate Østergaard

Titel: Tahara i praksis. En ritual-

analytisk undersøgelse af ren-

selse og hammampraksis i Ca-

sablanca.

Tid: 22/11-02, kl. 13.00.

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09.

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, Slotsholmen samt

på Institut for Religionshisto-

rie, Artillerivej 86.

Naturvidenskab ▼

Jakob Birkedal Wagner

Titel: In situ transmission electron

microsopy of catalyst particles.

Tid: 11/11-02, kl. 13.00.

Sted: Ørsted Laboratoriet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. 10.

Cand.scient. 

Darwin Sorento Dichmann

Titel: Developmental Biology of

the Pancreas: Transforming

Growth Factor-bs and Fibro-

blast Growth Factors in Pan-

creas Development.

Tid: 11/11-02, kl. 14.15.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Aud. 

Yderligere oplysninger: En kopi

af afhandlingen fås ved hen-

vendelse til sekretær Anne Ga-

de Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade

2A, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk, tlf.

3532 2090.

Søndagsforedrag på Zoologisk Museum

De biologistuderende studenterkustoder holder foredrag søn-

dage klokken 14. 

3. november: Christoffer og Malene: Evolution.

10. november: Claus og Lise: Istidsdyr.

17. november: David og Line: Hvaler.

24. november: Line og Claus: Grønlandske dyr.

Zoologisk Museum er åben tirsdag-søndag kl. 11 – 17. Mandag

lukket.

På grund af en større tilbygning er der desværre ingen eleva-

torer til udstillingerne. Man skal gå hele vejen op til udstillin-

gerne på 5. sal. Til gengæld er billetprisen for voksne reduceret

til 25 kr. i byggeperioden.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

The EU as political system and enlargement perspectives
Morten Kelstrup, Senior Research Fellow, Copenhagen Peace Research Institute

Tid: 6/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2 

Arr.: The Jean Monnet Lectures, www.polsci.ku.dk

Systemisk funktionel lingvistik – teori, beskrivelse og pædagogik
Uwe Helm Petersen og Flemming Smedegaard, SDU, Odense

Tid: 6/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Identitetskonstruktioner i multikulturalistisk religionsundervisning 
– klasserumsobservationer fra et aktionsforskningsprojekt
Lektor, cand.theol. Mette Buchardt, Zahles Seminarium

Tid: 6/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Artillerivej 86, lok. 2.34.

Arr.: Institut for Religionshistorie

People and Environmental Degradation in Rural Africa: One Problem or
Two Discourses?
Prof. Michael Mortimore, Senior Researcher, Dept. of Geography, University of Cambridge

Tid: 6/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Mapping Brain Mappers
Adjunkt, ph.d. Andreas Roepstorff, Center for Funktionel Integrativ Neuroforskning, Aarhus Universitet

Tid: 6/11 kl. 19.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.49

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Varsler og Videnskab
Susanne William Rasmussen

Tid: 7/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen-Salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, www.humanities.dk

Tilmelding pr. e-mail til center@humanities.dk el. tlf. 3532 3919

Hævnende hovedjægerritualer og kristne byfester – Kulturel kontinuitet
hos Sagada-igoroterne, Filippinerne
Katja Kvaale

Tid: 7/11 kl. 17.00-19.00

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 2., Aud. 

Arr.: Institut for Antropologi

Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1350-1500. Hvorfor så hurtigt, og
blev det lettere at tale dansk?
Prof. Lars Brink

Tid: 7/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 8.2.173

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, lerche@hum.ku.dk

Kritik af diskursanalysen som metode
Forskningsbibliotekar, ph.d. Nils Bredsdorff

Tid: 7/11 kl. 19.30

Sted: Teologicaféen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum

Dobbelttalerne – ni forelæsninger fra retorikkens lømmelalder
Lektor Chr. Gorm Tortzen

Tid: 7/11, kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen
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Deconstruction in New Testament Studies: 
What was it? How did it develop? Where did it go?
Prof. Stephen D. Moore, Drew University, USA

Tid: 4/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese

Økonomien og naturen
Prof., dr.polit. Niels Kærgård

Tid: 4/11 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 3.

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Udlevering af gratis adgangskort

Økonomer har ingen sans for natur. Når de ser et træ, ser de ikke skønheden, de ser kun planker.

Sådan har mange tænkt og skrevet. Det er almindeligt at se en konflikt mellem økonomisk vækst og

forbrugersamfundet på den ene side og natur, artsmangfoldighed og bæredygtighed på den anden. I

de seneste årtier er økonomerne imidlertid kommet til at spille en større og større rolle i miljø- og res-

sourcedebatten. Naturen er jo ikke urørt natur. Den er et resultat af landskabsforvaltning, naturpleje,

fredninger samt landbrugs- og fiskeriregulering. Den økonomiske forskning har derfor med stor ener-

gi kastet sig over hvordan man rationelt kan styre udviklingen på disse områder. Der arbejdes med at

give nye begreber, fx bæredygtighed, en præcis mening samt overføre traditionelle økonomiske em-

ner som risiko, usikkerhed, prioritering og værdisætning til naturområdet. I forelæsningen gives en

oversigt over disse nye forskningsområder.

Blokstruktur – hvordan og hvorfor?
Camilla Rump, Center for didaktik og metodeudvikling, DTU 

Tid: 5/11 kl. 13.00 – 15.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, lok. D 105

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik

Psykiatri og Subjektivitet
Josef Parnas, Danish National Research Foundation, Center for Subjectivity Research

Tid: 5/11 kl. 13.00-15.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 2., lecture room 9 

Arr.: Center for Subjectivity Research

Dybe svampeinfektioner: Diagnostik og patogenese
Maiken Arendrup, ALMOS, SSI

Tid: 5/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Politiet under besættelsen
Henrik Stevnsborg

Tid: 5/11 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, besaettelsescirkel@histud.ku.dk
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Deconstruction in the Work of John Zorn
Dr. Marcel Cobussen, Erasmus Universitetet, Rotterdam

Tid: 8/11 kl. 15.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 9

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, Studienævnet

Ignabergamesteren – om franskinspireret billedkunst i Jakob Erlandsens
Skåne
Ebbe Nyborg, Nationalmuseet

Tid: 11/11 kl. 12.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

Islam in Africa
Dr. Johnson Mbillah, Project for Christian-Muslim Relations in Africa

Tid: 11/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 3., vær. 321

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Universets skabelse, solsystemets dannelse og jordens udvikling 
– den subatomare del af emnet
Lektor Jens Lyng Petersen, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik

Tid: 11/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

Arr.: Selskabet for naturlærens udbredelse 

Har billeder åbenbaringsmagt?
Lektor, dr.theol. Svend Bjerg

Tid: 11/11 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entré: Ikke-medlemmer 40 kr., studerende dog 20 kr.

Changing Rural Livelihoods in Africa
Dr. Stefano Ponte, Senior Researcher, Centre for Development Research

Tid: 12/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Comparing Children’s Literature
Emer O’Sullivan, Institut der Jugendbuchforschung, J.W. Goethe Universität Frankfurt

Tid: 12/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, lok. D166b

Arr.: Center for Børnelitteratur

Tilmelding nødvendig pr. e-mail: cfb@dpb.dpu.dk

Multianalyt immunoassays og hybridiseringsassays baseret på farvede
microbeads (Luminex). Cytokiners rolle i udviklingen af cerebral parese
Klinisk Biokemisk Afd., SSI

Tid: 12/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Distance learning in Translation
Cay Dollerup

Tid: 12/11 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 13.1.59

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

Sassanidisk familieret
Lektor Bodil Hjerrild, Øregård Gymnasium

Tid: 12/11 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni
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Karin Michaëlis – En europæisk humanist
Lektor Birgit S. Nielsen

Tid: 8/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Rituals of Verification: Crime, Corruption and Accountability in Northern
Tanzania
Dr. Tim Kelsall, Dept. of Politics, University of Newcastle

Tid: 8/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Dansk Guldalderkunst mellem internationalitet og nationalitet
Lektor Hannemarie Ragn Jensen, KU

Tid: 8/11 kl. 13.15-16.00

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Christian Leden (med musikeksempler)
Lektor em. musiketnolog Michael Hauser 

Tid: 8/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Institut for Eskimologi, Strandgade 100 H, 2. 

Arr.: Institut for Eskimologi  

Vagabonds, the 1st May, and
Dannebrog: Images of Change
in Denmark
Prof. Richard Jenkins, Sheffield University,

Storbritannien

Tid: 8/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage,

www.hum.ku.dk/fff

Richard Jenkins er professor i sociologi, uddan-

net antropolog ved Queens University, Belfast

og Cambridge University. Richard Jenkins har

lavet etnografisk feltarbejde i Belfast, Birming-

ham, Syd Wales og ikke mindst i Danmark (Ski-

ve, Midtjylland). Hans undersøgelser handler

om identitet, etnicitet og forskellige aspekter

af sociale kompleksiteter. Blandt andet er

Richard Jenkins forfatter af ‘Pierre Bourdieu’

(Routledge, 1992), ‘Social Identity’ (Routledge,

1996), ‘Rethinking Ethnicity’ (Sage, 1997), 

‘Questions of Competence’ (Cambridge, 1998),

‘Fra Amalienborg til Kvickly: Dannebrog i

dansk dagligliv’ (Skive Museum, 1998), og

‘Foundations of Sociology’ (Palgrave, 2002).

Den ortodokse kirke i Rusland i det postsovjetiske samfund 
Cand.mag., ph.d.-stipendiat Annika Hvitmar 

Tid: 8/11 kl. 14.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, kælderen

Arr.: Fagrådet ved Religionsfagene

Tiltrædelsesforelæsning: Equity Prices, Crashes and Depressions
Prof. Jakob Brøchner Madsen

Tid: 8/11, kl. 14.00

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexandersalen

Arr.: Økonomisk Institut

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception

Københavns Universitet på Forum Bogmesse 
Besøg bogmessens stand 185 i dagene 15.- 17. november og mød Museum Tusculanums For-

lag, KU der udstiller sammen med forlagene under foreningen Universitetsforlagene i Dan-

mark og Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 

Læs om Museum Tusculanums udgivelser på www.mtp.dk.
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The Australian Genocide and Sorry Politics
Prof. Colin Tatz, Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies

Tid: 12/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 17.1.32

Arr.: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Flere europæiske lande har indført en national mærkedag til minde om ofrene for folkedrab hvor der

fokuseres på de etiske og politiske udfordringer som vor tids folkedrab og politiske massemord stiller

os overfor. Fra og med 27. januar 2003 får også Danmark en Auschwitz-dag. Hvorfor og med hvilken

hensigt? Hvad skal vi fokusere på, og hvem skal vi mindes? I en række forelæsninger/seminarer de

kommende tirsdage vil Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier bidrage til debatten om den

kommende danske dags muligheder og problemer samt indplacere den i internationalt perspektiv.

Denne vil dreje sig om folkedrabet på aboriginere i Australien og den igangværende politics of apo-

logy. Australien har siden 1998 afholdt en Sorry Day for at mindes denne del af landets historie.

Luther og Latomus: Er enhver god gerning synd?
Cand.theol. Anna Vind

Tid: 12/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Teologisk Forening

Jazz som multikulturel praksis? Identitetsdialoger i amerikansk jazzkultur
gennem det 20. århundrede
Adjunkt, ph.d. Fabian Holt, Musikvidenskabeligt Institut

Tid: 12/11 kl. 19.30

Sted: Copenhagen Jazzhouse, Niels Hemmingsens Gade 10

Arr.: Filosofisk Forum og Copenhagen Jazzhouse

The European Convention
Iben Tybjærg Schacke, Research Assistant, Danish Foreign Policy Institute

Tid: 13/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2 

Arr.: The Jean Monnet Lectures, www.polsci.ku.dk

Sprog på arbejde
Marianne Grove Ditlevsen, Peter Kastberg og Martin Nielsen, HHÅ

Tid: 13/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Lægen Carl von Linné
Overlæge, lektor Bent Langfelt

Tid: 13/11 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-historisk Museum

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab

De syv huler og det talende kors. Eksempler på Maya-katolicisme i
Guatemala og Mexico
Ph.d.-stipendiat Jesper Nielsen, Institut for Religionshistorie, afd. for Indianske Sprog og Kulturer

Tid: 14/11 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2.

Arr.: Religionshistorisk Forening og Institut for Religionshistorie

Den ortodokse kirke – gudstjenestens og bønnens kirke
Fhv. domprovst ved Vor Frue Kirke Arne Bugge

Tid: 14/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Sinnstiftung durch individualisierte Religion – Überlegungen zu Kafkas
Aufffasung von Individualität
Ph.d.-stipendiat Moritz Schramm, Institut for Litteraturvidenskab

Tid: 15/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Bilingualism in and out of the Classroom – on the Bilingual Organization
of Talk among Schoolchildren
Prof. Jakob Cromdal, Norge

Tid: 15/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

En semiotisk analyse af repræsentationsbegrebet i billedkunsten
Lektor Jens Toft, KU

Tid: 15/11 kl. 13.15-16.00

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Med baggrunden i forgrunden – en musikalsk refleksion over det fler-
kulturelle samfund
Mag.art. Eva Fock, Center for kulturpolitiske studier

Tid: 15/11 kl. 15.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 9

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Deutschland nach der Wahl 
Dr.Dr.h.c. Theo Sommer, tidl. redaktør og udgiver af Die Zeit 

Tid: 15/11 kl. 16.00

Sted: Handelshøjskolen i København, Dalgas Have 15, lok. 2V.071 

Arr.: Den Danske Alexander von Humboldt-Club og Handelshøjskolen i København 

Tilmelding senest 11/11 pr. e-mail: pc.tysk@cbs.dk 

Facial Imitation. A Phenomenological Account
Beata Stawarska, Department of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Tid: 19/11 kl. 10.15-12.00

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

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning 

Auschwitz-dag i et politisk perspektiv
Jann Sjursen, MF, Kristeligt Folkeparti

Tid: 19/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 17.1.32

Arr.: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Østfrontfrivillige
Claus Bundgaard Christensen

Tid: 19/11 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, e-mail: besaettelsescirkel@histud.ku.dk 



Af Kirsten Haagensen

En svag raslen fra trækro-
nerne blander sig med si-
demandens snorken. Næs-

en føles kold, men heldigvis
varmer soveposens dun godt. I
lejrpladsens shelter ligger en
række frilufts- og vanderentusi-
aster med udsigt til en stjerne-
klar himmel.

De Studerendes Vandreklub
har inviteret Universitetsavisen
med på vandretur til Skånele-
den. Et 900 kilometer langt sy-
stem af vandreruter der bugter
sig gennem Skåne i det sydlige
Sverige.

Klubben vil gerne præsentere
sig selv og en typisk introtur
hvor medlemmerne i løbet af
en weekend går omkring 30 ki-
lometer. Det er et godt begyn-
derniveau der skal give nye
medlemmer blod på tanden. På
en kort tur som denne ligger
hovedvægten på socialt samvær
og hygge omkring lejrbålet.

Akademisk lejrliv
Det er turens første aften, og
weekendens primitive lejrliv er
begyndt. På trods af det buld-
rende mørke, regnen og den
lidt matte fredagsstemning
oven på en uges studier er hu-
møret højt. 

Vi har oplevet den første regn-
skylle og er nu ved at slå lejr
nær Röstånga i Skåne. Tre af os
har hentet vandreserver hos et
ældre ægtepar i det nærmeste

vede vandrere viser an og får
hurtigt et par hjælpere.

Alle indtager menuen sid-
dende i lejrpladsens shelter
som er et stort læskur. Fornem-
melsen af spejdertur er vold-
somt nærværende. Hyggen bre-
der sig, og insekterne sværmer
om lommelygten i loftet.

Der er lagt op til diskussion,
for mange forskellige studieret-
ninger er repræsenteret. Huma-
nisterne tager fat i de syntakti-
ske problemer og tyske verber,

turens mediciner bliver spurgt
om årsagen til kolde næser og
tæer mens naturvidenskabsfol-
kene diskuterer laseroptik og
selvforsikrende universitetsin-
stitutioner. Fagtermer og stu-
dentikose drillerier flyver ud i
efterårsnatten. Vi glæder os til
at krybbe i soveposen. Forude
venter kun naturens stilhed,
natten og stjernehimlen. ■

klh@adm.ku.dk

hus mens en anden gruppe har
fundet plads til den store lavvo,
et tipi-inspireret nimandstelt,
på lejrpladsens stenede under-
grund.

Vi pakker gradvist grej op af
rygsækkene og arbejder os hen
mod muligheden for at fylde
vores sultne maver. Aftenens
menu er spaghetti med kødsovs
tilberedt på fem boblende fjeld-
køkkener. Det kræver metodisk
færdighed at holde gang i så
mange gryder, men et par gar-

Postbesørget blad
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Oh, vandringsmand
Universitetsavisen fulgte i hælene på en flok vandreglade studerende 
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HAVREGRØD – Efter en god nats

søvn og næsen i den svenske friluft

smager havregryn og mysli med kogt

vand overraskende godt.

WEEKENDVANDRING –
Weekendavisen er stoppet i rygsækken.

Den behøver ikke at blive læst hjemme i

de københavnske studenterhybler.

De Studerendes 
Vandreklub

Vandreklubben begyndte som en telefonliste

og formidlingsforum for vandrelystne stude-

rende. Det koncept gælder stadig, nu med

klubbens hjemmeside som platform. 

Kontakten mellem klubbens 250 medlemmer

formidles også gennem møder og gennem

Vandreglad-blad. En af de grundlæggende

ideer i klubben er at alle ture planlægges af

medlemmerne frem for af en central ledelse.

Det betyder at ethvert medlem kan slå en tur

op i klubbens kalender, se

www.vandreklub.dk.
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