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Messerschmidt ser rødt
Dansk Folkepartis kvieøjede EU-ordfører, Morten
Messerschmidt, vejrer morgenluft for sine værdier.
Han læser jura på Københavns Universitet og har
argumenteret mod EU siden han var ti
LÆS SIDE 6

Med Carsten Niebuhr som mægler
Universitetet fungerede som neutralt rum da ni
imamer og integrationsminister Rikke Hvilshøj
diskuterede integration på Carsten Niebuhr-af-
delingen 
LÆS SIDE 7

Mænd og kvinder, sex og magt
Hvad kommer frem når kvindeundertrykkelsen
går tilbage? Og hvad med det der måske aldrig
passede så godt med fortællingerne om mænds
magt og opsplitningen mellem kønnene? 
LÆS SIDE 12-13

Europa under forandring
Hvad sker der med identitet og demokrati når Europa ændrer udseende? Hvad kom-
mer EU-forfatningstraktaten til at betyde for Europa - og for danskerne, hvis den ved-
tages? Københavns Universitets nye tværfaglige satningsområde, Europa i forandring,
skal gøre os klogere på hvor Europa bevæger sig hen  LÆS SIDE 3, 4 OG 5
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Tæt på Lykketoft
POLITIK – Socialdemokraternes forhenværende formand og Danmarks
mangeårige finansminister, Mogens Lykketoft, aflagde onsdag den 20. april
Københavns Universitet besøg. Mogens Lykketoft var inviteret af Institut for
Statskundskab til at holde en gæsteforelæsning om kontinuitet og brud i So-
cialdemokratiets ideologi fra 1970-2005 og om forholdet mellem ideologi og
politik. Et behersket fremmøde – måske forårsaget af det tidlige mødetids-
punkt kl. 8.15 – forvandlede Lykketofts forelæsning til et intimt møde med
en uformel og afslappet Lykketoft der talte frit om Socialdemokratiets udvik-
ling, sit syn på brud og kriser og ikke mindst om spændingen omkring den
nye leder Helle Thorning-Schmidts politiske linje og hendes muligheder for
at bringe Socialdemokraterne tilbage i Statsministeriet.      

Pas på dig selv på KU 
A R B E J D S M I L J Ø  – I 2004 blev der registreret 91 anmeldelser af arbejds-
skader på Københavns Universitet. Det er præcis det samme antal som blev
registreret de foregående år. Arbejdsskadestatistikken er baseret på det antal
skader, dvs. arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, brilleskader og tilløb
til uheld, der er indsendt og registreret i Arbejdsmiljøsektionen. 
I den nye statistik er også medtaget henvendelser om psykosocial bistand
som selvstændigt punkt. Arbejdsmiljøsektionen fik i 2004 15 henvendelser
om den form for bistand. Det er en kraftig stigning i forhold til de seneste år
hvor der gennemsnitligt har været syv til otte henvendelser. Stigningen skal
ses i sammenhæng med at Arbejdsmiljørådet forrige år besluttede at der
skulle gives klarere besked til arbejdsmiljøorganisationernes medlemmer 
om muligheden for at få konsulentbistand i form af krisehjælp.
I 2004 er der registreret 61 arbejdsulykker. Langt størstedelen af ulykkerne
er forholdsvis små som fx sår- og stikskader, bløddelsskader, forstuvninger
mv. Disse tre ulykkesformer tegnede sig for cirka 69 procent af arbejdsulyk-
kerne. De mere alvorlige arbejdsulykker som knoglebrud/indre kvæstelser,
mistet legemsdel, ætsninger mv. udgjorde cirka 23 procent af arbejdsulyk-
kerne.

Læs mere på www.ku.dk/arbejdsmiljo under arbejdsskader.

Aarhus Universitet a/s
K A N D I DAT FA B R I K  – »Øget produktivitet på Aarhus Universitet,« lyder
overskriften på pressemeddelelsen fra det jyske universitet i anledning af ud-
givelsen af uddannelsesinstitutionens nøgletal for 2004. Sidste år steg den
samlede omsætning med syv procent til 2.431 millioner kroner. Antallet af
kandidater steg med ni procent til 1.893. De positive tal bliver ved – også an-
tallet af gennemførte studenterårsværk steg tillige med antallet af uddanne-
de bachelorer. Og på forskningssiden er der også glædeligt nyt: antallet af
ph.d.-grader steg med ni procent. Antallet af forskningspublikationer udgået
fra Aarhus Universitet markerer det eneste brud på den opadgående kurve i
2004: Aarhus nåede ikke at sende flere publikationer på gaden end året før. 
»Jeg er meget tilfreds med forløbet af 2004 der viser at universitetet er inde 
i en meget produktiv periode,« udtaler koncerndirektøren, rektor Niels
Christian Sidenius.

Stor interesse for job i EU
K A R R I E R E  – Er der noget samfundsvidenskabelige kandidater fra KU godt kunne tænke sig,
så er det et job i EU. I alt fald var der ekstra stor tilstrømning til Rosenborggade 15 da Udenrigs-
ministeriet tirsdag eftermiddag den 18. april holdt informationsmøde for nyuddannede kandi-
dater om mulighederne for at gøre karriere i EU. Over 300 var mødt op og stod som sild i en 
tønde i den store sal på Statskundskab for at høre nærmere om den såkaldte EU-concours – en
udvælgelsesprocedure som giver adgang til stillinger som akademisk sagsbehandler. 

Se www.um.dk/da/menu/eu/hvadereu/jobieu

LEDELSE

Rektor wanted

Af Lise K. Lauridsen

Vi sikrer at rektor bliver fornuftig,« lyder
det fra Bodil Nyboe Andersen, formand
for KU’s bestyrelse. Det tredje bestyrel-

sesmøde i år er godt i gang. Vedtægten der skal
være klar inden 1. maj drøftes og de nærmere
bestemmelser overlades til den kommende rek-
tor. Derefter bliver det tid til drøftelse af dagens
vigtigste punkt: ansættelsen af rektor. 

Egentlig var planen først at ansætte rektor i
slutningen af 2005. Efter sidste bestyrelsesmø-
de blev ansættelsen dog skudt frem til august,
men som Bodil Nyboe udtrykker det har der
været »et massivt pres« ikke bare internt på uni-
versitetet, men også eksternt for at fremskynde
ansættelsen af rektor.

»Vandrørene er fortsat med at fortælle mig at
universitetet har brug for at den nye ledelse
snart træder til, og den proces starter med an-
sættelsen af rektor,« siger Bodil Nyboe Ander-
sen der efter at have talt i telefon med alle med-
lemmer af bestyrelsen, forsøger at fremskynde
processen med at få rektor ansat yderligere.

»Hvis der ikke er alt for mange uenigheder,
vil vi kunne opslå stillingen i slutningen af maj
med ansøgningsfrist i august,« fortæller Bodil
Nyboe Andersen inden hun lukker dørene for
offentligheden, så bestyrelsen kan drøfte tids-
planen for at ansætte ledere på universitetet og
et konkret forslag til hvordan den historiske
jobannonce skal se ud.

Udover bred enighed i bestyrelsen vil et job-
opslag i maj måned dog også kræve at Viden-
skabsministeriet har nået at godkende vedtæg-
ten hvor de nærmere retningslinier for ansæt-
telse og afskedigelse af rektor er fastsat.

Hvis KU’s vedtægt ikke når at blive godkendt,
må bestyrelsen søge om tilladelse til at opslå
rektorstillingen. 

Lang ventetid
På mange fakulteter, institutter og studier vil
bestyrelsens beslutning uden tvivl vække glæ-
de.

Formand for Forenede Studenterråd, Jesper
Johansen, kan godt mærke at der har indsneget
sig en vis stilstand mange steder på universite-
tet.

»Mange af de valgte ledere føler ikke de kan
gøre noget fordi de sidder på lånt tid, så arbej-
det er gået i stå i mange lokale miljøer. Det er
ikke ønskeligt for nogen parter at de lokale le-
dere bliver sat i venteposition i alt for lang tid,«
siger Jesper Johansen der læser historie.

Konstitueret dekan på Naturvidenskab Flem-

ming Nicolaisen kunne godt tænke sig at kom-
me tilbage forskningen hurtigst muligt.

»Mange synes de har siddet længe nok fordi
valgperioden er blevet forlænget og forlænget.
Institut- og studielederne er nok dem der er
mest rastløse fordi det er dem der står sidst i 
køen under det kommende lederskifte,« siger
Flemming Nicolaisen med henvisning til at rek-
tor først skal ansættes af bestyrelsen. Derefter
skal rektor så med indstilling til bestyrelsen 
ansætte dekaner som ansætter institutledere. 

likl@adm.ku.dk 

Ledelse ifølge loven

– Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

– De nærmere regler for ansættelses- og af-

skedigelsesproceduren fastsættes i vedtæg-

ten. Ansættelsesproceduren skal sikre, at

rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimi-

tet.

– Universitetets daglige ledelse varetages af

rektor inden for de rammer som bestyrelsen

har fastsat. Den øvrige øverste ledelse, deka-

ner, institutledere og studieledere, varetager

deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

– Rektor skal være anerkendt forsker inden

for et af universitetets fagområder og have

indsigt i uddannelsessektoren. 

– Rektor skal have erfaring med ledelse og or-

ganisering af forskningsmiljøer og skal have

indsigt i et universitets virke og samspil med

det omgivende samfund.

– Rektor ansætter og afskediger dekaner i de

tilfælde hvor universitetet opdeles i hoved-

områder.

– Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og

underskriver regnskabet.

Kilde: Lov om Universiteter
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Årets bestseller fra KU  
K I O S K BA S K E R  – Københavns Universitets Årsrapport 2004 er udkommet. Der er tale om
den årlige lovpligtige rapportering til Videnskabsministeriet af hvordan kerneaktiviteterne
forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres, samt omtale af universite-
tets økonomiske og personalemæssige situation. Årsrapporten indeholder en beretning, mål-
rapportering samt de væsentligste resultater af drifts- og anlægsregnskab. Publikationen ud-
sendes udelukkende i elektronisk form i pdf-format. I et særskilt bilag, der ligeledes kun fore-
ligger i pdf-udgave, er samlet en række obligatoriske tabeller samt supplerende information
om universitetets driftsregnskab.

Læs www.ku/dk/aarsrapport

»

KU har brug for at få ansat en rektor hurtigst 
muligt. Hvis alt går glat vil bestyrelsen derfor slå
stillingen som rektor op i slutningen af maj



Un i v e r s i t e t s av i s e n  6  . 2 0 0 5 3

Jurahus udskudt
J U R I D I S K  FA RC E  – I lang tid har studenterrepræsentanter
kæmpet for et hus til sociale aktiviteter for de studerende på Det Ju-
ridiske Fakultet. De fik også opbakning af ledelsen på fakultetet.
Pengene blev bevilget, og man fandt et egnet sted (kælderen i Køb-
magergade 50) til de studerende. Da arkitekterne gik i gang med ar-
bejdet, viste det sig imidlertid at projektet ville blive cirka tre millio-
ner kroner dyrere end de to millioner der var sat af i første omgang.
Et langt større driftsunderskud på fakultetets regnskab for sidste år
bremser nu på ubestemt tid planerne om det nye jurahus. En af
årsagerne til det store underskud på fakultetet er at langt færre stu-
derende end forventet bestod eksamen sidste år.

Halvsnylter hjælper Sydafrika
BOTA N I K  – Københavns Universitet deltager i et banebrydende ulands-
projekt der kombinerer forskning og bæredygtig produktion i et gartneri i
Sydafrika. Hortonom, ph.d. Bo Ivar Jørgensen og gartner Jørgen Damgaard
fra Botanisk Have har udviklet en patenteret metode til at få halvsnylte-
planten mistelten til at vokse på potteplanter der har gjort det muligt for
første gang rationelt at masseproducere potteplanter med mistelten. Meto-
den er indtil videre bedst tilpasset den sydafrikanske mistelten Viscum cra-
sula. Det har ført til at en egentlig produktion i Sydafrika. Viscum crasula
ligner meget den danske mistelten, men den har mindre blade, er tættere
forgrenet, og bærrene er orange – ikke hvide. 

Af Mette Damgaard 
Sørensen

Hvad sker der med identi-
tet og demokrati når
Europa ændrer udseen-

de? Hvad kommer EU-forfat-
ningstraktaten til at betyde for
Europa – og for danskerne –
hvis den vedtages? Køben-
havns Universitets nye tvær-
faglige satsningsområde, Eur-
opa i forandring, skal gøre os
klogere på hvor Europa bevæ-
ger sig hen. 

Temaerne er: »Identitet og
kulturel udvikling« og »Demo-
krati, ret og værdier.«

Først og fremmest handler
satsningsområdet om at bruge
den viden som Københavns
Universitets forskere allerede
har, til inspiration for ny
forskning og nye debatter. 

»Den viden om Europa som
vi har mange forskellige steder
på universitet – og som har le-
vet lidt isoleret – skal samles

og sættes i spil på nye måder.
Naturligvis er tværfaglighed
vanskeligt, men når den lyk-
kes, er det en berigelse. Under-
tiden kan få replikker fra kvali-
ficerede forskere fra andre fag
åbne for nye og spændende
synsvinkler,« siger professor
Morten Kelstrup fra Institut
for Statskundskab der er for-
mand for satsningsområdet.

Demokratisk spørgsmål
Men er det blandt andet interes-
sant fordi demokratiet er i fare i
Europa?

»Nej, ikke som jeg ser det.
Der er ikke nogen tvivl om at
vi bliver nødt til at nytænke
hvad demokrati er – og kan
være – under de nye, europæ-
iske vilkår. Men det er alt for
simpelt kun at forstå udvik-
lingen som en trussel mod tra-
ditionelle, nationale demokra-
tier. Helt overordnet set er der
jo også tale om en demokrati-
sering i Europa. Historisk set

er det ret bemærkelsesværdigt
at 25 statsledere i EU har kun-
net blive enige om at skrive en
forfatningstraktat i et Europa
som historisk set har været
splittet af konflikter. Det cen-
trale er at problemerne stiller
sig på nye måder,« siger for-
manden for det nye sats-
ningsområde. 

»Forenet i mangfoldighed«
er også et tema for sats-
ningsområdets arbejde med
identitet og kulturel udvikling. 

»For der er stor forskel på
hvordan man er europæer, alt
efter om man er vokset op i et
kommunistisk samfund, om
man er kommet som migrant
til Europa, eller om man tilhø-
rer et ‘stammefolk’ som det
danske. Et helt centralt pro-
blem bliver hvordan man både
sikrer basale rettigheder og
samtidig anerkender kulturel
forskellighed. Selvfølgelig er
der spændingsforhold mellem
national og europæisk identi-

tet. Men hvordan sproget, reli-
gionen og den kulturelle baga-
ge spiller ind, er også væsent-
ligt at få undersøgt,« forklarer
Morten Kelstrup.

mds@adm.ku.dk 

Det nye satsningsområde ‘Europa i forandring’ skal samle 
universitetets forskning for at højne vores viden og debatten 
omkring det europæiske fællesskab 

FORSKNING

Et studie af mangfoldighed

Satsningsområdet Europa i forandring går på

tværs af fag som statskundskab, historie,

sociologi, jura, kunst- og kulturvidenskab,

sprog og geografi. Forskningen skal især bely-

se politiske, økonomiske, retlige og kulturelle

forandringer i Europa.

Området angår Europa i videste forstand, det

vil sige også Central- og Østeuropa. Europas

forandring stiller også det danske samfund

over for en lang række komplekse spørgsmål

som satsningsområdet vil fokusere på.

Forskningen fokuserer på to tværgående te-

maer: 

• Demokrati, ret og værdier: Her behandles

demokratiske aspekter af Europas udvikling,

herunder betydning af grænser, de central-

og østeuropæiske landes transformation,

EU’s institutionelle forandringer samt EU’s

forfatningstraktat 

• Identiteter og kulturel udvikling: Her be-

handles sprog, kultur og selvforståelser i

Europa samt regionalisering, urbanisering

og migration.

Satsningsområdets formål er bl.a. at

• styrke eksisterende forskningsnetværk

• placere KU centralt i Europaforskningen

• bidrage til uddannelse af unge forskere

• fremme forskningsformidling

• støtte opbygningen af Master i Europastu-

dier

• bidrage til at KU spiller en udadvendt og

central rolle i det danske samfund.

Kilde: Europa i forandring – Strategiplan for

satsningsområde ved Københavns Universitet

og www.ku.dk/satsning/europa.

Læs mere side 4-5

Arrangementer under 
Europa i forandring:

Tirsdag 24/5 kl 9.15 -17.00 i Udvalgsværelse 3,

Nørregade 10: Seminar om Identitet og kultu-

rel udvikling i Europa m. oplæg af bl.a. Peter

Gundelach og Gunner Lind.

Fredag 10/6 kl. 9.15-17.00 i Udvalgsværelse 3,

Nørregade 10: Seminar om Demokrati, ret og

værdier i Europa m. oplæg af bl.a. Henning

Koch og Karl Christian Lammers.

Begge seminarer henvender sig til forskere og

ph.d.-studerende på KU og kombinerer oplæg

og gruppediskussioner. Tilmelding nødvendig.

Læs hele programmet på 

www.ku.dk/satsning/europa.

MISTELTEN – Den sydafrikanske mistelten

Viscum Crasula på sin fortrukne værtsplante 

Portulacaria afra. 

Fokus  
på Europa
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SATSNING I

Af Lise K. Lauridsen

I1991 blev en journalist fra
TV STOP anholdt for at have
lavet et indslag om nogle ak-

tivister der demonstrerede
mod Øresundsforbindelsen
ved at grave Svend Aukens ha-
ve op. I 1994 blev journalisten
frikendt, men sådan var det
næppe gået hvis sagen havde
fundet sted nogle år tidligere.

»Europæisk retspraksis har
haft en stor indflydelse på me-
diernes frihed. Før Jersild-sa-
gen kunne journalister få bø-
destraf for fx at stille op på
Egon Weidekamps kontor eller
hos A.P. Møller,« fortæller Jens
Elo Rytter der er lektor i forfat-
ningsret på Jura og en af for-
skerne i KU’s nye satsningsom-
råde ‘Europa i forandring’.

Jens Olaf Jersild havde i
1985 interviewet nogle grøn-
jakker i TV Avisen, og i den
forbindelse havde grønjakker-
ne fremsat stærkt fremmed-
fjendske udtalelser. Jersild
blev dømt ved samtlige danske
retsinstanser for medvirken til
racediskrimination, men fri-
kendt ved Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol.
Her blev den danske stat dømt
for at have krænket ytringsfri-
heden idet journalister der

bare videreformidler andres
synspunkter, som udgangs-
punkt må være straffri fordi de
varetager en demokratisk
funktion.

Sagen er bare et af mange
eksempler på den europæiske
indflydelse på de danske dom-
stole.

»Domstolene har fået mere
magt og er blevet mere aktive
medspillere i at samfundet
skal fungere for alle og ikke
kun for flertallet,« mener Jens
Elo Rytter.

Dommervælde?
Den danske retstradition er po-
sitivistisk. Det vil sige at det er
meget vigtigt hvad der står i
loven og i forarbejderne til lo-
ven. 

Menneskerettighedsdomsto-
len i Strasbourg og EF-domsto-
len i Luxemborg føler sig der-
imod mindre bundet af lovens
ordlyd. I Luxemborg og Stras-
bourg går dommerne mere ef-
ter at sikre bestemte formål.
Via afsmitning fra domstolene
i Luxembourg og Strasbourg
har domstolene herhjemme
derfor fået styrket deres rolle. 

»Der er blevet mere rum for
det man kalder dommerskabt
ret. Denne form for domstols-
aktivisme er et af de aspekter

hvor europæisk ret udfordrer
danske retstraditioner. De sid-
ste 100 år har Folketinget nær-
mest fremstået som suverænt.
Der skulle ekstremt meget til
før domstolene gik ind og satte
Folketinget på plads. Den de-
mokratiopfattelse er blevet
modificeret af den europæiske
indflydelse. Især sagerne ved
Menneskerettighedsdomsto-
len understreger at nogle
grundlæggende værdier skal
respekteres uanset om det er
den røde eller sorte fløj der
sidder på magten. 

Vi har dermed fået et mere
konstitutionelt demokrati hvor
den løbende formulering af
regler foregår i Folketinget,
men EF-domstolen og Men-
neskerettighedsdomstolen
sætter nogle grænser som skal
respekteres også af dem der la-
ver reglerne. Og det er nyt at
også de danske domstole i sti-
gende grad bruger mulighe-
den for at sætte grænser for
lovgivningen aktivt,« siger
Jens Elo Rytter.

Udemokratisk?
Indbygget i den dommerskab-
te ret ligger faren for at under-
minere demokratiet. De folke-
valgte kan vi afsætte efter næ-
ste valg – anderledes forholder

det sig med dommerstanden.
Derfor anser mange domstols-
aktivismen for udemokratisk,
men for Jens Elo Rytter afhæn-
ger det af hvad man forstår
ved demokrati. Domstolenes
øgede magt har nemlig stor
betydning for mere udsatte
gruppers liv. 

»Da et flertal i Folketinget
ville give myndighederne lov
til at udvise udlændinge der
havde begået narkokriminali-
tet eller vold, gik Højesteret
ind og sagde at her ville Dan-
mark i mange tilfælde overtræ-
de sine menneskerettigheds-
forpligtelser. Højesteret holdt
på den måde hånden over ud-
lændinge som i mange tilfælde
er en gruppe der er meget lidt
politisk vilje til at beskytte. Så
på det område synes jeg det er
godt at domstolene har fået
styrket deres rolle som vogter
for enkeltindividers og min-
dretals rettigheder. Men vi
skal selvfølgelig være opmærk-
somme på at det ikke går for
vidt så domstolene går ind og
tager politiske beslutninger,«
siger Jens Elo Rytter.

Politik på kanten
Ifølge Rytter er der blevet me-
re brug for at domstolene hol-
der politikerne lidt i ave. 

»Politikere er blevet mere
villige til at teste grænserne
for hvad man kan tillade sig
end for 20 år siden. På nogle
områder accepterer regering
og folketingsflertal kun lige
med nød og næppe de interna-
tionale forpligtelser. Af og til
vil man fra politisk hold gå så
langt som det overhovedet er
muligt for at komme visse pro-
blemer til livs. Det gælder for-
uden udlændingelovgivningen
også antiterror- og rockerlov-
givningen hvor man tillader

anonyme vidner og mindre
åbenhed omkring visse retssa-
ger. Og det er klart at jo tætte-
re politikerne kommer på så-
danne grænser, jo større er be-
hovet for domstolskontrol,« si-
ger Jens Elo Rytter.

Forskelle som styrke
Mindretalsrettigheder og pres-
sefrihed kan de fleste blive
enige om at forsvare, men der
er også områder hvor det eu-
ropæiske samarbejde griber
for meget ind i nationale eller
lokale beslutninger, understre-
ger Jens Elo Rytter. 

Men det er ifølge juralekto-
ren prisen for at Danmark har
fået indflydelse på hvordan
der skal dømmes i polske, rus-
siske eller tyrkiske sager. 

»Det er forhåbentlig med til
at forbedre retssystemet i Po-
len og forholdene for de fan-
ger der bliver tortureret i Tyr-
kiet. Og jeg mener det er umu-
ligt at være en del af det euro-
pæiske samarbejde hvis vi kun
vil være med så længe vi tjener
på landbrugsstøtten eller afgø-
relserne falder i vores smag,«
siger Jens Elo Rytter.

Hvert land har en dommer
ved Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstol. De cirka
45 dommere kommer fra alle
hjørner af Europa hvilket gør
domstolen til en sand smelte-
digel af forskellige retstraditio-
ner 

»Den europæiske menneske-
rettighedsdomstol har på en
måde sejret ad helvede til.
Succesen virker kvælende for-
di dommerne får alt for mange
sager som de ikke kan nå at ta-
ge stilling til, men det har væ-
ret et politisk valg at man også
har inkluderet andre lande
end de vesteuropæiske fordi
man på den måde kan få ind-

flydelse på mange af de min-
dre demokratiske lande i Eu-
ropas periferi. Men man kan
måske også hævde at et et-
hvert organ har en tendens til
at udvide sine egne kompeten-
cer, sin egen magt. Det har og-
så gjort sig gældende for de
europæiske domstole,« mener
Jens Elo Rytter. 

Dommene fra især Den Eu-
ropæiske Menneskerettigheds-
domstol afspejler i hvor høj
grad Europa består af forskel-
lige retskulturer.  

»En polsk dommer tænker
ikke på samme måde som en
italiensk dommer eller en
dansk, og det betyder at der
kan være meget stor uenighed
om selv helt fundamentale ret-
tigheder. Det har især været ty-
deligt i spørgsmålet om be-
skyttelsen af familielivet. Det
kan være svært at acceptere
for en dommer med katolsk
baggrund at også homosek-
suelle par kan danne en fami-
lie,« siger Jens Elo Rytter.

Alle konflikterne og forskel-
lighederne mellem de europæ-
iske folk til trods, så er debat
om forskelle og ligheder ud-
gangspunktet for et bedre
samarbejde imellem landene. 

»Selve debatten om hvad
det er for nogle værdier vi byg-
ger vores demokrati og rets-
samfund på, er jo med til at vi
nærmer os en europæiske
identitet. Og det er netop den
proces satsningsområdet ‘Eu-
ropa i forandring’ skal bidrage
til: Hvor bevæger Europa sig
hen? Er hele projektet bare ud-
stukket i politikernes hoveder,
eller har vi rent faktisk noget
til fælles?« spørger Jens Elo
Rytter. 

likl@adm.ku.dk 
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Demokrati, ret og værdier

Jens Elo Rytters forskning hører under KU’s nye satsningsområde Europa i forandring. Satsningsom-

rådet er delt i to særlige indsatsområder hvoraf Demokrati, ret og værdier er det ene.

I dette indsatsområde interesserer forskerne sig blandt andet for hvordan globalisering og euro-

pæisering præger det europæiske samfund og udfordrer traditionelle demokratiforestillinger. Det

gælder i den politiske organisering hvor det bliver nødvendigt at forholde sig til demokratisk kon-

trol af magtudøvelse ud over nationalstaten. Og det gælder i forståelsen af det samfundsmæssige

demokrati hvor der er ændrede vilkår angående politisk deltagelse, rettigheder, offentlighed og

identitet.

Kilde: www.ku.dk/satsning/europa.

Europa har for længst fundet vej
ind i de danske retssale. Igennem
de sidste 20 år har de europæiske
domstole og europæisk lovgivning
givet de danske dommere mere
selvstændighed og magt. Det ska-
ber en frygt for afdemokratisering

Den europæiske ret er sat

EU’s nye værdigrundlag
»I EU’s traktatgrundlag er der sket et skift fra materielle til immaterielle værdier. I Rom-traktaten var øko-

nomi og beskæftigelse de bærende værdier. Senere blev det miljø, ligestilling, social samhørighed og fri-

hed der var de fælles værdier. I forslaget til den ny forfatning er regeringscheferne blevet enige om vær-

dier som tolerance og forskellighed.«

Fra beskrivelsen af det særlige forskningsfelt: Demokrati, ret og værdier 

under KU’s satsningsområde Europa i forandring

MAGTHAVERE – EU-dom-

stolen i Luxembourg har givet de

danske domstole mere magt og

selvstændighed.
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SATSNING I I

Af Lise K. Lauridsen

Polsk kultur er noget med
Kieslowski og Lech Wale-
sa, men hvad tænker po-

lakkerne? Hvilke bøger læser
de, og hvad diskuterer de ved
middagsselskaber? 

Muren af uvidenhed om-
kring vores naboer mod øst er
endnu ikke faldet. Polen har
ligesom sine øvrige nabolande
bag jerntæppet været hyllet
ind i Vesteuropas glemsel, for-
tæller Krzysztof Stala der som
Danmarks eneste lektor i polsk
er ansat ved Østeuropastudier
på Københavns Universitet og
deltager i KU’s nye satsnings-
område Europa i forandring.

»Specielt efter 2. verdenkrig
følte mange intellektuelle i Po-
len sig forrådt af Europa. Vi
var pludselig blevet glemt for-
di vi ved et tilfælde var blevet
en del af ‘den anden side’. No-
get som ikke var Europa. Bit-
terheden over det ikke-eksiste-
rende forhold til resten af Eu-
ropa prægede Polen meget
under den kolde krig,« fortæl-
ler Krzysztof Stala. 

Før 2. Verdenskrig har der i
lange perioder været et stærkt
bånd mellem Polen, de øvrige
centraleuropæiske lande
(Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet
og Litauen) og resten af Euro-
pa. 

I andre perioder har Polen
været mere præget af sin store
nabo mod øst – Rusland – og
af det asiatiske, men Krzysztof
Stala kan ikke understrege det
nok: »Polen er en central del af
Europa. Vi føler os som europ-
æere – ikke østeuropæere eller
centraleuropæere, men bare
europæere.«

Den polske stat (en blan-
ding af monarki og republik)
har i perioder omfattet mange
forskellige etniske grupper
hvilket har bevirket at landet
igennem de sidste 300 år har
været multikulturelt. 

»I Polen har vi stor erfaring i
at lære fra andre kulturer. Vo-
res kultur har været præget af
tyskere, jøder, tartarer, ukrai-
nere, ligesom vi også har på-
virket dem. Det er ikke noget
tilfælde at mange polske for-
fattere kommer fra grænseom-
rådet i Polen som har tilhørt
Ukraine og Litauen. Her har
det hele tiden været aktuelt at
tilpasse sig og lære af hinan-
dens kulturer. Og den viden
tror jeg vi som polakker kan
tilføre Europa,« siger Krzysztof
Stala

Brandes så Polen
For Krzysztof  Stala der flygte-
de fra Polen til Sverige i 1985 i
kølvandet på opløsningen af
den politiske fagbevægelse So-
lidaritet, rammer Georg Bran-
des beskrivelse af Polen i
1800-tallet meget godt. 

»Han ser den her ambiva-
lens som eksisterer i Polen. En
stor del af Polen er mere euro-
pæisk end de fleste europæ-
ere, men visse dele af Polen er
meget asiatisk, skriver Bran-
des. Den østlige påvirkning er
pudsigt nok ikke geografisk
bestemt, men snarere et
spørgsmål om mentalitet. An-
dre dele af Polen har været
under stærk tysk påvirkning.
Disse områder er mere natio-
nalistiske og er mere udvikle-
de industrielt, men den mest
europæiske del af Polen er den
centrale del af landet. Den øst-
lige og vestlige del af Polen er
mere antieuropæiske,« fortæl-
ler Krzysztof  Stala og under-
streger at 70 procent af polak-
kerne i dag føler sig som euro-
pæere. 

Stalas rolle i satningsområ-
det og som underviser i polsk
er, ud over at formidle viden
om sprog og historie, at følge
debattens, litteraturens og
kunstens udvikling i denne del
af Europa. 

»Vi vil sætte fokus på hvad

der sker i polakkernes hoveder
mere end i deres samfundssy-
stem. Hvad tænker de om eu-
ropæisk identitet, om kapita-
lisme, om kultur og udvikling-
en mod et tættere europæisk
samarbejde? Jeg vil gerne føre
debatten om Polens europæis-
ke identitet ind i et lidt brede-
re forum, for i Vesteuropa ved
man alt for lidt om hvad po-
lakkerne mener og skriver om
Europa,« fortæller han.

Røvet af Rusland
Polens position i periferien af
den europæiske bevidsthed
betragter Krzysztof  Stala som
en konstruktion der stammer
fra den kolde krig. 

»Vi var en del af ondskabens
imperium, af det kommunistis-
ke Europa, og interessen for os
var for det meste politisk. Dem
der var optaget af Polen, var
inspirerede af politiske bevæ-
gelser som Solidaritet eller af
det tjekkiske forår i 1967, men
man var ikke specielt interes-
seret i den polske eller tjekki-
ske kultur,« siger Stala.

Sidst i 70’erne kom det
glemte Europa for en tid på
det kulturelle landkort fordi
en håndfuld intellektuelle 
som Milan Kundera, Czeslaw
Milosz og Adam Michnik gjor-
de resten af Europa opmærk-
som på at der var en del af
Europa de havde glemt. 

»Det kommunistiske Europa
blev betragtet som en homo-

gen masse. Men de lande som
var underlagt kommunismen,
havde haft stærke bånd til Eu-
ropa. Tjekkiet, Ungarn, Polen,
Slovenien og Baltikum var før
blevet betegnet Centraleuro-
pa. 

De intellektuelle  forsøgte at
sige: Glem ikke at vores byg-
ninger, vores sprog, vores kul-
tur og filosofi er europæisk, og
vi vil tilbage. Man kan sige me-
get om det her centraleuropæ-
iske begreb. Nogle synes det 
er en meget kunstig konstruk-
tion, men diskussionen forsøg-
te at minde Vesteuropa om at
der findes et andet Europa
som er glemt eller, som Milan
Kundera udtrykte det, er røvet
af Rusland.«

I løbet af 90’erne er følelsen
af at være blevet svigtet blevet
erstattet af håb. Og selv om
mange polakker føler sig langt
mere europæiske end dansker-
ne eller englænderne gør det,
så er debatten stadig præget af
skepsis og skuffelse.

»Mange polakker udtrykker
misfornøjelse når man taler
om europæisering. De siger: 
Vi er allerede en del Europa og
har været det hele tiden. Vi har
kun ufrivilligt været udelukket
fra Europa, men det er natur-
ligvis mere kompliceret end
som så, for – som Georg  Bran-
des bemærkede – så findes 
der dele af Polen som er euro-
pæisk, og dele som ikke er det.
Og der venter meget arbejde

for at sikre Polens europæiske
integration,« siger Krzysztof
Stala. 

Sats på Centraleuropa
For den polske lektor er det en
katastrofal situation at KU lige
har mistet sin eneste undervi-
ser i tjekkisk.

»Nu eksisterer der kun i me-
get ringe udstrækning under-
visning i tjekkisk i Århus, og
ungarsk har aldrig eksisteret
som universitetsstudium i
Danmark. Jeg synes det er me-
get mærkeligt at Danmark ikke
satser på centraleuropæiske
studier,« siger Stala der dog
har planer om at starte cen-
traleuropastudier op på KU
hvis han kan finde ressourcer
til det. 

»Når kulturer mødes, så
fremhæves nogle hvide pletter
i vores mentalitet. Visse ting er
indlysende i vores kulturbag-
grund, men når jeg mødes
med svenskere eller danskere,
så træder der nogle ting frem
som jeg ikke har tænkt på. I
kulturmødet ligger der latente
ideer som først kommer til live
når man mødes med en anden
kultur. Eller det håber jeg i det
mindste, for ellers skulle jeg
måske have haft et andet job,«
griner Krzysztof Stala.
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Identitet og 
kulturel udvikling

Studierne af polsk identitet

hører til under satsningsom-

rådets forskning inden for

Identitet og kulturel udvik-

ling. Baggrunden er en

massiv afvandring fra land-

bruget i Central- og Østeu-

ropa og en tilsvarende afin-

dustrialisering i Vesteuropa.

Denne udvikling har radi-

kalt forandret de sociale og

økonomiske forudsætnin-

ger for europæerne. Efter-

krigstidens kulturelle globa-

lisering og betydelige ind-

vandring til de vesteuro-

pæiske lande sætter iden-

titet på den politiske dags-

orden.

Identitet defineres blandt

andet af sprog, etnicitet, 

religion, sociale og økono-

miske forhold. 

Europa på polsk
Muren af uvidenhed om vores 
nabokulturer mod øst står stadig.
Danmarks eneste underviser i
polsk, Krzysztof Stala, forsøger at
få de centraleuropæiske kulturer
tilbage på vores mentale landkort  

EU-HÅB – 70 procent af den

polske befolkning føler sig som

europæere. Polens medlemskab

af EU i maj 2004 blev derfor be-

hørigt fejret. Her af polske piger

ved den tyske grænseflod Neisse.

Global identitet
»Befolkningen i de europæiske storbyer deles ikke kun om socioøkonomiske forhold el-

ler husstandsforhold, men også om etniske og kulturelle identiteter. Der er mange ste-

der tale om parallelsamfund ude af kontakt med hinanden. I stedet for åbner byboerne

for det globale, og identificerer sig med andre nationaliteter.«

Fra beskrivelsen af det særlige forskningsfelt: Identitet og kulturel udvikling 

under KU’s satsningsområde Europa i forandring



Af Gry Gaihede

Ønsker du at spise?«
spørger Morten Mes-
serschmidt på ulas-

teligt rigsdansk efter at have
fået kontakt til en tjener på
Cafe Amokka. Han lægger en
lufthavnspaperback med titlen
Hitlers Håndlangere fra sig, og
jeg tænker at det næppe er til-
fældigt at han på sin hjemme-
side har et afsnit der hedder
‘Morten og medierne’. For han
trives i interviewsituationen,
mærker man.

Morten Messerschmidt blev
landskendt da han deltog i re-
ality tv-programmet Big Brot-
her VIP, og om oplevelsen med
de konstant rullende kameraer
har han kun positive erin-
dringer. Den slags bliver der
nu næppe tid til fremover, for
nu sidder Morten Messer-
schmidt i Folketinget og kan
skrive EU-ordfører for Dansk
Folkeparti på visitkortet. 

Fulgte hjernen
Den nu 24-årige politiker blev
valgt til næstformand i Dansk
Folkepartis Ungdom i år 2000,
har arbejdet som assistent for
vennen Mogens Camre, stiftet
foreningen Kritiske Licensbe-
talere og læst jura på Køben-
havns Universitet – samtidig.   

Hvordan kan det være at val-
get faldt på jura?

»Svaret er sådan set ikke
særligt heroisk. Hvis jeg skulle
have valgt med hjertet, så hav-
de jeg læst klassisk filologi.
Sprogvidenskab og de klassis-
ke sprogstammer interesserer
mig meget. Men nu skal man
jo nogle gange vælge med
hjernen, og hvis det skulle gå
nogenlunde hånd i hånd, så
har jeg altid haft en stor inter-
esse for samfundsforhold, og
derfor var det et naturligt valg.
Men det havde selvfølgelig og-
så en vis betydning at jeg var
gået ind i politik.«

Skal du til eksamen til som-
mer?

»Ja, det er planen. At jeg går
op i forvaltningsret om godt
en måned. Så jeg laver en
speedlæsning her i løbet af
maj.«

Hvornår bruger du juraen i
dit politiske arbejde?

»Konstant. Midt i april hav-
de vi første behandling af EU-
forfatningen, og jeg ville ikke
kunne beskæftige mig så ind-
gående med den hvis jeg fx ik-
ke havde haft EU-ret. Jeg føler
at jeg har et klart forspring i
forhold til mange andre politi-
kere. De kender simpelthen 
ikke de basale konkurrence-
regler inden for EU-retten. Mi-
ne lærebøger står også på mit
kontor så jeg kan slå efter i
dem.« 

Hvornår slapper du af?
»Det bruger jeg sådan set ik-

ke. Jeg sover vel fem timer i
døgnet, og ellers arbejder jeg.
Man har ikke behov for mere.
Det der med otte-otte-otte, det
har slet intet hold i virkelighe-
den. Jeg slapper af med mit ar-
bejde, og jeg kan jo tage en lur
i flyet på vej til møde. Det pri-
mære i min tilværelse er sådan
set at gøre det jeg nu er blevet
bedt om, godt.« 

Holger var min helt
Det kan godt være at Morten
Messerschmidt er EU-mod-
stander, men han har udviklet
den kontinentale vane at dyp-
pe croissanten i sin sorte kaffe.

Du har været optaget af poli-
tik siden du var barn?

»Ja. Under en folketingsde-
bat forleden fortalte jeg at
Holger K faktisk var årsag til at
jeg gik ind i politik. Det tog han
mig meget ilde op (udtales
‘arp’). Min mor var SF’er da vi
skulle stemme om Maastricht,
og Holger K var jo modstan-
der. Han blev så tilhænger da
vi skulle stemme om Edin-
burgh. Det forstod jeg ikke, for
han var en slags ikon for mig
som 10-11-årig i argumenta-
tionen imod EU.«

Hvilke uddannelsespolitiske
mærkesager har du?

»Politikere, universitetsfolk

og humanister har kun ringe
fornemmelse for hvilke krav
der bliver stillet til akademike-
re om ti år. Det ved kun de sto-
re erhvervsfolk, og derfor må
politikerne i intens dialog med
dem. 

I øvrigt er jeg modstander af
den rigide lovgivning der præ-
ger universitetsverden. Tvær-
faglige kombinationer ville
være fornuftigere end den sek-
torinddelte opdeling hvor man
er bundet til et bestemt fakul-
tet. Jeg tror man er nødt til at
åbne for kreative uddannelses-

former og lade folk være til-
meldt mere end en studieret-
ning ad gangen.«

Intellektuel totalitarisme
I 2002 stiftede Messerschmidt
foreningen Kritiske Licensbe-
talere der observerede DR’s
‘venstreorienterede propagan-
da’ i nyhedsformidlingen.

»Vores ambition var at starte
en debat, og det lykkedes jo i
høj grad. Det var en sejr uden
lige at få Christian Nissen fy-
ret. Det er dejligt at se at de rø-
des tusindårsvælde nu endelig

er ved at krakelere. Det har væ-
ret utåleligt at de her folk har
kunnet sidde og beskytte deres
pseudokommunistiske venner.
Det har også en psykologisk ef-
fekt på de folk der i dag sidder
og føler sig urørlige.«

Findes der stadig kommunis-
ter?

»Det kan godt være at de
kalder sig noget andet, men
tankesættet er fra 68. De har
tilpasset sig som kamæleoner.
I dag kalder de sig måske no-
get andet – humanistiske, tole-
rante eller solidariske – men

sagen er at de
mener at have
den ubetinge-
de og uind-
skrænkede ret
til sandheden.
Det er en form

for intellektuel totalitarisme –
det er også den juraprofessor
Mads Bryde Andersen angri-
ber i øjeblikket i forhold til
menneskerettighedsdomsto-
len.« 

Hvilke mål har du for din
fremtid?

»Jeg er meget tilfreds med
at have fået et ordførerskab
der er så tungt min alder og
anciennitet taget i betragtning.
Jeg arbejder for at Dansk Fol-
keparti får den berettigede
placering som et parti med
nogle begavede løsninger til

komplicerede problemer. Og
ikke bare bliver opfattet som et
protestparti der primært bliver
stemt på af arbejdsløse mv. Jeg
synes at vores program er
langt mere substantielt end
mange andre partiers. Det er
centralt for mig at partiet får
et navn som vi fortjener.«

Morten Messerschmidt ta-
ger sin fnugfri frakke på og går
ud i den skarpe forårssol. Han
har gået i jakkesæt siden teen-
ageårene og har en stor pas-
sion for opera. 

gbg@adm.ku.dk
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NYE POLIT IKERE

»

Reality show var ren afslapning
»Total afslapning fra min ellers noget stressede hverdag og mulighe-

den for at være sig selv og ikke skulle tænke politisk hele tiden, var

noget af det der for mig gjorde opholdet til en helt uforglemmelig

oplevelse.«

Morten Messerschmidt om sin deltagelse i Big Brother VIP på 

www.morten-messerschmidt.dk.

»Det er dejligt at se at de rødes
tusindårsvælde nu endelig er ved at
krakelere«

ET VÅGENT ØJE – Morten

Messerschmidt holder stadig øje

med nyhedsformidlingen på DR

som han finder tendentiøs og

venstreorienteret.  

Messerschmidt ser rødt

Dansk Folkepartis kvieøjede EU-ordfører, Morten Messerschmidt, vejrer 
morgenluft for sine værdier. Han læser jura på Københavns Universitet og 
har argumenteret mod EU siden han var ti
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KU’ER PÅ TINGE

Blandt de 179 nyvalgte poli-

tikere i Folketinget studerer

ti ved et dansk universitet,

seks ved Københavns Uni-

versitet. Foruden Pernille

Rosenkrantz-Theil og Helle

Sjelle der er eneste genvalg-

te studerende fra KU, er Ru-

ne Lund fra Enhedslisten,

Karen Hækkerup fra Social-

demokraterne, Ellen Trane

Nørby fra Venstre og Mor-

ten Messerschmidt fra

Dansk Folkeparti nyslåede

politikere på Christians-

borg. Dette er den sidste

samtale i portrætserien.
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POLIT ISK DIALOG

Af Lise K. Lauridsen

En mindre flok journalister
og fotografer venter sve-
dende i den lille mellem-

gang på anden sal. Bag døren
på Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier på Is-
lands Brygge har integrations-
minister Rikke Hvilshøj nemlig
sat ni imamer stævne uden ad-
gang for pressen. Emnet er in-
tegration, og ikke religion.

Ved trappen udenfor er tem-
peraturen mærkbart lavere. En
høj mand i jakkesæt har søgt
tilflugt her. Ved første øjekast
en embedsmand fra ministeri-
et, men nej. Manden i jakke-
sættet arbejder for Politiets
Efterretningstjeneste (PET) og
fortæller venligt at han bare
skal sørge for at der ikke sker
noget.

Og det gør der jo rent fak-
tisk på Carsten Niebuhr-afde-
lingen som er vært og arran-
gør af mødet denne sene efter-
middag. Sidste år i oktober
blev en underviser i arabisk
overfaldet på åben gade med
beskyldninger om at han hav-
de læst op af Koranen for van-
tro. Som reaktion på overfal-
det fulgte en konference om
forskeres ytringsfrihed som
PET-manden med vanlig dis-
kretion også tog sig af. Også
dagen i dag er speciel. Det er

nemlig første gang en dansk
regeringsrepræsentant møder
de religiøse ledere for de over
200.000 muslimer i Danmark.  

Endelig går døren til det sol-
belyste lokale op. En gruppe
mørke mænd i jakkesæt og
arabiske klædedragter træder
ud fulgt af den lille lyse dame
fra Venstre. Båndoptagere,
mikrofoner og kameralinser
stiller skarpt på integrations-
minister Rikke Hvilshøj mens
spørgsmålene står i kø.

»En af de største udfordring-
er vi har, er at få unge med an-
den etnisk baggrund i uddan-
nelse, at de lærer dansk og får
sig et arbejde. En stor gruppe
af unge med muslimsk bag-
grund vil havne udenfor ud-
dannelsessystemet de kom-
mende år hvis vi ikke sammen
er med til at opfordre dem til
at få sig en uddannelse,« siger
Rikke Hvilshøj.

Imamer magtesløse
Spørgsmålet er dog om ima-
merne har magt som de har
agt. 

Uddannelse er et vigtigt em-
ne når vi taler om integration,
men det er en samfundsopga-
ve at få de unge muslimer i ud-
dannelse. Jeg tror man tager
lidt fejl af hvor stor en på-
virkning vi imamer kan udøve
på de unge. Det er jo kun et få-

tal af muslimer i Danmark der
er så religiøse at de går i mos-
ke. Hvis nogen kan opfordre til
uddannelse, så tror jeg snarere
det vil være forskellige etniske
ungdomsforeninger,« siger
imam og arabiskstuderende på
KU Fatih Alev.

Han påpeger at flertallet af
imamerne ikke kender det
danske samfund særlig godt
fordi de oftest kun opholder
sig i Danmark i en kortere år-
række.

»Det er en unormal situa-
tion at imamerne ikke har
samme indsigt og tilhørsfor-
hold til Danmark som musli-
merne her. Det gør det svært
at guide de unge og få dem til
at lytte. Hvis man kunne blive
uddannet til imam i Danmark,
ville det være noget helt andet
fordi imamerne så ville være
opvokset her,« siger Fatih Alev
der mener at forslaget om at
oprette en uddannelse for ima-
mer i Danmark ville være et
godt bidrag til integrationen
fordi de herboende muslimer
dermed nemmere ville kunne
føle sig som medborgere.

Tyrkisk tro
Imam Ali Tom fra den tyrkiske
Kocatepe Moské på Frederiks-
berg er en af dem der er i Dan-
mark for en kortere periode.
Efter tre år i Danmark skal han

næste år tilbage til Tyrkiet
igen. 

For ham ville den optimale
løsning også være at uddanne
imamer fra de forskellige et-
niske grupper her i landet.
Men det vigtigste skridt på vej-
en har været at der nu er åbnet
for dialog.

»Det glæder mig at integra-
tionsministeren kan se at der
er også er ressourcer i indvan-
drerne her i landet. Mødet var
præget af en god dialog, og det
er det eneste der fremmer for-
ståelsen,« siger Ali Tom.

Et andet formål med mødet
har for flere af imamerne væ-
ret at få afkræftet forestilling-
en om at imamerne skulle væ-
re en hindring for integratio-
nen af muslimer i Danmark.

Ali Tom havde til det formål
medbragt en oversættelse af
de tyrkiske imamers daglige,
religiøse gøremål. Til dem hø-
rer blandt andet: At opfordre
unge til at starte en uddan-
nelse uden at skelne mellem
piger og drenge og ikke mindst
at opfordre de tyrkiske musli-
mer til at integrere sig i det
danske samfund.

»Ifølge Koranen er Allahs
første bud til profeten Moham-
med ikke at tro, men at læse.
Uddannelse er den eneste løs-
ning på mange af de integra-
tionsproblemer de tyrkiske

indvandrere har i Danmark,«
siger Ali Tom igennem tolken
Gulsum Akbas der underviser i
tyrkisk på Carsten Niebuhr.

Tilfreds Thuesen
Også for institutleder Ingolf
Thuesen har det godt to timer
lange møde været en succes.

»Tidligere integrationsmi-
nister Bertel Haarder blev af
imamerne opfordret til et så-
dant møde. Haarder spurgte
om vi ville arrangere det da
han ikke ville nøjes med at
mødes med bare en eller to af
de mange muslimske gruppe-
ringer i Danmark. Universite-
tet er et neutralt rum hvor de
to parter kan tale sammen og
samtidig gøre brug af institut-
tets faglige kompetence i form
af oversættere,« fortæller In-
golf Thuesen.

Det har dog ikke været en
helt ukompliceret opgave at
arrangere mødet. Med over
200.000 herboende muslimer
fra mange forskellige lande
har det været svært at vælge
hvem der skulle inviteres. 

»Vi har sendt invitationer ud
til ti muslimske trossamfund i
Danmark. Vi kan ikke have alle
fraktioner med, så de udvalgte
er fundet på baggrund af geo-
grafisk repræsentation og ud
fra deres størrelse,« siger In-
golf Thuesen der mener at mø-

det er et stort skridt på vejen
til ikke kun at tale om integra-
tion hen over hovedet på dem
det drejer sig om. 

»Selv om der blev talt inte-
gration og ikke tro, så har tros-
samfundene en god kontakt til
fx mange unge som de danske
myndighedspersoner har
svært ved at nå,« siger han og
tilføjer at Carsten Niebuhr-af-
delingen gerne åbner dørene
igen for flere møder mellem
det officielle Danmark og de
herboende muslimer.

Og ifølge integrationsminis-
teren vil der blive flere møder
med imamerne. I hvert fald
opfordrede hun til at det næste
møde skulle foregå på dansk.

likl@adm.ku.dk

TOPMØDE – Mødet mellem

imamerne og integrationsminis-

ter Rikke Hvilshøj på Institut for

Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier kom blandt andet til at

handle om integration gennem

uddannelse.

Med Carsten Niebuhr som mægler

Universitetet fungerede som neutralt rum da ni imamer og integrationsminister 
Rikke Hvilshøj diskuterede integration på Carsten Niebuhr-afdelingen
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Vigtigere end Kofi Annan
»Jeg oplever selv hvordan man næsten giver mig større autoritet end FN’s generalsekre-

tær, Kofi Annan. Som imam kan jeg ikke bestemme hvad folk skal mene eller ej. Jeg kan

måske yde et lille bidrag, men folk kan altså godt tænke selv.«

Imam Abu Laban, Kristeligt Dagblad, 16. april 2005.
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VISUEL HISTORIE

Af Søren Bjørn-Hansen

En bondes ansigt har været
frosset i kalk siden kunst-
nerens sidste strøg en-

gang i middelalderen. I dag,
næsten tusind år senere, våg-
ner bonden op igen. Han dan-
ser sammen med gøglere og
præster, djævle og engle.   

Manden der har vækket de
gamle billeder til live, er Axel
Bolvig. Han er professor i kalk-
malerier på Saxo Instituttet.
Han har sammen med mange
andre i de sidste ti år indsam-
let billeder af kalkmalerier og i
de senere år katalogiseret dem
på hjemmesiden www.kalk-
malerier.dk.

Nu er Axel Bolvig gået skrid-
tet videre og har ved hjælp af
computerprogrammer anime-
ret de ældgamle kalkmalerier
så de fremstår som var man til
stede i kirken. 

Det er blevet til en dvd som
han præsenterede ved en kon-
ference i Østrig til tilhørernes
udelte begejstring. En begej-
string der var så stor at man i
Østrig besluttede at udgive
dvd’en. 

Øget interesse
»Det er så vidt jeg ved, første
gang inden for historie og
måske humaniora at man ved-
lægger en dvd i en videnskabe-
lig publikation. Mange af mine
kolleger har set dvd’en og vil
nok tage metoden til sig,« for-
tæller Axel Bolvig. 

På hans skrivebord står den
bærbare computer og på skær-
men kører hans nyligt færdig-
gjorte animationer. 

Det er spændende ting der
udfolder sig på skærmen. De
kalkmalerier vi alle kender fra
kirkerne i det ganske land, er
vækket til live. Bevægelserne

rundt på billederne for at ud-
pege de vigtige punkter skaber
en helt ny interaktiv og spæn-
dende måde at se billederne
på. Lysbilledet og Powerpoint-
præsentationen har fået en
værdig konkurrent. 

»Jeg mener jo at det her er
vejen frem. Redskaberne har
ikke været der tidligere, men
nu er de her og kan betjenes af
almindelige mennesker,« siger
Axel Bolvig. 

Han har brugt programmer
som ‘Photo to Movie’ og ‘Final
Cut’ til at skabe den levende
præsentation. Han indrømmer
dog at han har fået hjælp af
Academic Supportcenter som
han takker for et fantastisk
stykke arbejde. 

Ændret arbejdsproces
Mens en skræmmende scene
udspiller sig på dvd’en, bygger
musikken uhyggen op i bag-

grunden. Det er sønnen Mor-
ten Bolvig der har stået for den
stemningsfulde blanding af
jazz og elektronisk musik der
er underlægningssporet på
dvd’en. 

»Jeg har ofte tænkt på at
man kunne lave en billedbibel
på den her måde. Der er et
enormt potentiale i mediet.
Humaniora og historie er jo
traditionelt meget lidt visuelt
orienteret, og det kan denne
metode ændre fuldstændig
på,« forklarer Axel Bolvig. 

Han forklarer at internettet
har ændret den måde han og
andre arbejder på fordi der al-
drig tidligere var mulighed for
at udveksle billedmateriale i
samme grad som nu.

»Det er meget nyt at alle kan
arbejde sammen på denne må-
de med de værktøjer vi har i
dag,« siger Axel Bolvig.

Hjemmesiden kalkmaleri-

er.dk har været en bragende
succes. Sidste år var der over
to millioner sidevisninger, og
det antal kan den gamle server
slet ikke kan klare. Udfor-
dringen er nu at skaffe midler-
ne til en ny og bedre server.

Saltvandsindsprøjtning
»Vi skal simpelthen have
penge til en ny server, og der
skal afsættes penge til vedlige-
holdelse så den nye server ikke
går til ligesom den gamle,«
forklarer Axel Bolvig.

Han har ikke kunnet trække
flere penge ud af sit fakultet
og forhandler derfor blandt
andet med Det Kongelige
Bibliotek. Han overvejer dog
også bannerreklamer på hjem-
mesiden som betaling. 

»Der skal sponsorpenge til,
ellers går det ikke. Jeg har
overvejet at kontakte Turistrå-
det og store virksomheder som

B&O, for vi har de besøgende
til sponsorerne. Over 400.000
billedopslag fra USA i 2001-
2003 – det er kultureksport
der vil noget,« siger Axel Bol-
vig. 

Han håber det nye medie vil
skabe mere opmærksomhed
omkring de danske kalkmale-
rier og mulighederne inden
for feltet.

På skærmen zoomes ind på
et billede af djævelen mens
Axel Bolvig fortæller videre
akkompagneret af sønnens
sprøde toner.    

sbha@adm.ku.dk  

Kalkmaleri som kunst 
»Gennem mange århundreder – lige siden en malersvend engang i

1200-tallet udførte sin farlige og farvestrålende penseldans højt oppe

under kirkerummets hvælvinger – har man set de unikke malerier

som slet og ret et stykke veludført håndværk. Men malerierne er me-

get mere end det...«

Axel Bolvig i Kristeligt Dagblad, 4. april 2005.

Tusind år gamle 
levende billeder
Axel Bolvig fra Saxo Instituttet har lavet en dvd som tilbehør 
til sine forelæsninger om kalkmalerier. Det er noget helt nyt på
humaniora og høster mange rosende ord hos kollegerne  

FANDEN PÅ VÆGGEN –
Kalkmalerier var en måde at in-

formere de analfabetiske

middelalderbønder om hvem de

skulle holde med.
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PETER LUND MADSEN
ANDERS LUND MADSEN
TRINE DYRHOLM

MR. NICE GUY
Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Og hvordan synes vi selv det går? 
Et videnskabeligt comedy show om menneskehjernens udviklingshistorie
Illustreret videnskab på speed

 
                                 ”fandens underholdende”  Pol

★ ★ ★ ★ ★ ”intet mindre end formidabelt”  EB

★ ★ ★ ★ ★ ★ Urban
                                  Kåret som årets show i Berlingske Tidende 

NU PÅ
DVD
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MENTOR

Af Søren Bjørn-Hansen

Når Claudia fra Tyskland
eller Tomas fra Spanien
ankommer til Danmark,

er der nogen der venter på
dem. En ven de endnu ikke
kender har allerede hentet
nøglen til deres lejlighed og
skaffet en cykel måske. Ven-
nen er en såkaldt mentor. En
frivillig guide der hjælper ud-
vekslingsstuderende med at
falde til i Danmark.

Mentorordningen har været
en succes siden dens start for
mere end 15 år siden. 80 pro-
cent af de udvekslingsstude-
rende bruger den, så der
mangler stadig frivillige stude-
rende til at hjælpe endnu flere
med at falde til på Københavns
Universitet.

Praktiske ting 
Der er omkring 1.000 brugere
af mentorordningen om året,
og efterspørgslen stiger hvert
år. Koordinator af ordningen,

Nete Krogsgaard Niss, glæder
sig over de mange der allerede
hjælper, men håber der vil
komme flere til.

»Som mentor skal man hjæl-
pe med praktiske ting i star-
ten. Det er nødvendigt for at
man kan falde til. Men det er
ikke de praktiske ting der er
sjove, det er det sociale og ven-
skaberne,« forklarer Nete
Krogsgaard Niss der selv har
været mentor i flere år.

»Der er mange fordele ved
at være mentor. Man møder en
masse søde mennesker, man
har mulighed for at lære for-
skellige sprog, og når man selv
tager til udlandet, kan man bo
gratis mange steder i verden,«
siger Nete Krogsgaard Niss.

Matematisk mentor
Lorric Ziegler er fra Østrig.
Han er matematikstuderende
og ankom til Danmark sidste
efterår.  

»Det er vigtigt med en ‘bud-
dy’ i starten. Det var fedt at Es-

ben, min mentor, ventede på
Hovedbanegården da jeg kom
til København – og vi har det
virkelig sjovt,« fortæller Lorric
Ziegler på en blanding af eng-
elsk og gebrokkent dansk. 

Lorric er Esben Halvorsens
første mentee, men Esben er
allerede meget tilfreds med
ordningen.

»Det er fedt at man møder
så mange anderledes mennes-
ker i forbindelse med arrange-
menterne, og så er der jo rig-
tigt gode muligheder hvis man
selv vil af sted til udlandet,«
fortæller han. 

Lorric er meget begejstret
for de danske fester og mulig-
hederne for at opleve mennes-
ker fra andre lande i sociale
sammenhænge. 

»Man lærer hvordan man
skal passe ind i sammenhæng
med mange forskellige men-
nesker og deres kulturer,« for-
klarer han. 

Lorric tager hjem efter Ros-
kilde-festivalen, men overvejer

selv at blive en slags mentor på
sit universitet i Østrig.

Esben Halvorsen der er
ph.d.-studerende, skal selv til
USA som udvekslingsstude-
rende og regner med at tiden
som mentor har åbnet nogle
døre og givet ham viden han
kan bruge derovre. 

Sikkerhedsnet
Lena Schiller er udvekslings-
studerende ved Statskundskab
og ankom fra Lübeck i efterå-
ret. Hun er meget glad for
mentorordningen og er selv
udvekslingskoordinator i Tysk-
land.

»Det er rigtig godt at vide at
der er nogen der venter på en
når man ankommer. Det er
fedt at det bare er studerende
der hjælper dig fordi de har
lyst og ikke en eller anden der
er betalt for at være din ven,«
siger Lena Schiller. 

Hun forklarer at der er ret
stor forskel på de danske og
tyske mentorprogrammer. 

»I Tyskland er der stort set
kun hjælp i starten. Her på Kø-
benhavns Universitet er det
hele året – og man bliver ven-
ner med sine mentorer,« for-
tæller hun. 

Hun ser stadig sin mentor
Rasmus Steenberg der også er
studerende på Statskundskab,
og er glad for at hun har fået
en ven, en ven der samtidigt
fik lært en hel del tysk. 

Mange arrangementer
Mentorerne og deres mentees
tager ofte på ture rundt til for-
skellige seværdigheder, og
nogle fakulteter arrangerer
hytteture for deres udveks-
lingsstuderende. 

»Vi har været i Legoland og
på kanalrundfart, og det er al-
tid rigtigt sjovt,« fortæller Nete
Krogsgaard Niss. 

Hun fortæller at man selv
bestemmer tempoet og graden
af engagement i ordningen. 

»De fleste synes det er skønt
at møde så mange mennesker

og lære så meget sprog. De
kommer også i Studenterhuset
om onsdagen hvor der er
mange udvekslingsstuderen-
de,« siger hun. 

Der er omkring 500 mento-
rer på Københavns Universitet
i øjeblikket, så der kommer til
at mangle mentorer til efterå-
ret når der ankommer 700-
800 fra udlandet. Nete Krogs-
gaard Niss forsikrer dog at
dem der vil have en mentor,
får det: 

»Hvis vi ikke er mentorer
nok, betyder det flere mentees
per mentor. Derfor vil meget
gerne have flere frivillige der
kan give udvekslingsstuderen-
de en god start på Københavns
Universitet,« siger hun.  

sbha@adm.ku.dk

Mentorer på nettet
Mentor Gruppen på Statskundskab har lavet deres egen hjemmeside.

Her kan mentees finde en guide til Københavns natteliv m.m. på både

engelsk og dansk. Der er også en kalender der fortæller om arrange-

menter i indeværende semester. Kommende mentorer kan få informa-

tioner om hvordan man kan blive mentor og hvorfor man skal blive det. 

Læs mere på www.mentee.dk.

RUNDFART – Mentorer og

mentees sejler op ad kanalen

sammen – et af mange arrange-

menter man kan være med til

som mentor.

På udkig efter frivillige venner

KU’s udenland-
ske studerende
er vilde med
mentorordning-
en, men der
mangler frivilli-
ge til efterårsse-
mesterets land-
gang af udlæn-
dinge 

Bliv mentor:

Vil du være mentor for en eller flere af de udenlandske studerende i efter-

årssemesteret?

Som mentor får du:

• Mulighed for at lære en studerende fra et andet land at kende

• Mulighed for at øve sprog

• Indsigt i en anden kultur

• Fornemmelse for hvad det vil sige at være udvekslingsstuderende 

• Mulighed for at gøre en forskel for en udvekslingsstuderende

Få mere at vide eller meld dig til gennem Det Internationale Kontor. 

Nete K. Niss, e-mail: nkn@adm.ku.dk, tlf. 3532 3896 (mandag og torsdag).

MENTOR – Esben Halvorsen

er mentor for flere udvekslings-

studerende heriblandt også

Sandra Müller tv. og Stefanie

Zweifel. F
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INTERNATIONALT

efterhånden som man passerer
de forskellige kollegier – Det
Cubanske Hus, Det Cambodi-
anske, Det Græske og Det Dan-
ske Hus – begynder man at
forstå hvorfor Cité Universitai-
re er så meget mere end en
stor park med en stribe kolle-
gier. Hvorfor byen er beskrevet
i så meget litteratur, fremhæ-
vet af historikere. Hvorfor den
er den eneste af sin slags i ver-
den.

For egen regning
Først og fremmest er den selv-
følgelig bare stor. Cité Univer-
sitaire har sin egen metrosta-
tion, sit eget atletikstadion og
teater. I en by med omkring 11
millioner indbyggere fylder
den grønne slange godt i tu-
ristkortets nederste halvdel,
og der er masser af plads til de
40 kollegiehuse der igennem
årene er drysset med løs hånd
rundt på området.

Men det virkeligt unikke ved
Universitetsbyen i Paris er nu
ikke størrelsen, men netop
dens bygninger. De enkelte
lande har selv opført husene,
og de bliver stadig finansieret
og administreret hjemmefra.
Det franske kollegieprojekt be-
gyndte tilbage i 1920’erne, og
husene er blevet synligt mær-
ket af hjemlandenes politiske
udvikling siden dengang. 

Her i parken kan man så
slentre rundt blandt monu-
menter over de enkelte landes
trængsler og succeser. Kom-
plet med skudhuller i murene
og forladte balsale. I stål, glas
og mursten fortæller kollegie-
husene alle en historie om de
lande der opførte dem. 

Cubanske slyngplanter
Det Cubanske Hus rejser sig i
prangende plantageejer-stil
mange meter over træerne der
flankerer dets indgang. Med
vældige søjler og indskriptio-
ner i stenvæggene udenfor og
lysekronede balsale en suite
indenfor, er bygningen måske
den mest overvældende i hele
parken. Også selv om den
langsomt, men sikkert, forfal-
der. Siden Fidel Castro kom til
magten hjemme i Cuba i 1958,
har der nemlig ikke været cu-
banske studerende i det cu-
banske hus. 

Balsalenes glasdøre har væ-
ret låst af, og murernes slyng-
planter fået frit løb. Efter den
cubanske revolution skulle hu-
set ikke længere have noget at
gøre med de andre huse i par-
ken, og ligesom ude i den rigti-
ge verden, på den anden side
af ringvejen og Atlanten, blev
huset forladt og senere isole-
ret. Det kan synes trist at så
overdådigt et bygningsværk

kan få lov til at stå og smuldre
bort, men den cubanske histo-
rie er langt fra den mest dra-
matiske Universitetsbyens hu-
se har at fortælle.

Borgerkrig i kollegierne
Fra cafeteriets udendørs ter-
rasse kan man skimte Det
Cambodianske Hus for enden
af en lang, flad græsplæne.
Det er endnu større end det
cubanske, bygget i 1950 efter
hjemligt buddhistisk forbille-
de, komplet med små spir og
kindbuttede buddhaer på den
brede facade. 

Som i de andre større kolle-
giehuse bliver man mødt af to
sikkerhedsvagter bag en skud-
sikker glasrude efter man er
blevet bippet indenfor i lobby-
en. Men sikkerhedsforanstalt-
ningerne har ikke noget med
husets blodige historie at gøre,
forsikrer den ene vagt. Det bli-
ver man simpelthen nødt til at
have, med de gæster der nogle
gange dukker op i Universi-
tetsbyen. 

»Det er jo ikke det bedste
nabolag, det her,« siger han og
slår ud med hånden i retning
af den brummende ringvej og
skoven af triste betonboliger
der vokser videre mod syd på
den anden side. Men han vil
ikke tale om dengang i 1973
da urolighederne i Cambodia

gav genlyd i den franske
hovedstad. 

»Det er så længe siden nu,
og huset er jo nærmest lige
blevet helt renoveret,« siger
han. 

Det Cambodianske Hus blev
lukket i januar 1973 efter hef-
tige skudvekslinger mellem
forskellige politiske fraktioner.
Flere studerende blev slået
ihjel i Universitetsbyen, og de
overlevende forskansede sig
mens det franske politi over
flere dage kæmpede for at
kontrollere situationen. Da de
sidste bevæbnede studenter
endelig var uskadeliggjort,
skyndte de franske myndighe-
der sig at lukke huset, og det
forblev ubeboet helt frem til
2001 hvor den cambodianske
kongefamilie efter 28 år tillod
at genåbne stedet.     

Også i Det Spanske Kollegie
der ligger skulder om skulder
med de svenske og danske hu-
se, tog de studerende krigen
med til Paris under Den Span-
ske Borgerkrig. En række
skudhuller i Det Spanske Hus’
facade vidner om landets vold-
somme historie.

En verden til forskel
Men det er ikke kun skyderier
og lukkede skodder der fortæl-
ler om landet bag kollegiet.

Tag Det Danske Hus. Det

Af Markus Bernsen 

Gråhårede Nicholas har
intet studiekort. Egent-
lig skal han vise sådan

et for at kunne købe frokost i
Universitetsbyens kantine,
men det er længe siden man
holdt op med at tjekke gæster-
ne. Der er simpelthen for
mange af dem. Nicholas bærer
sin bakke hen til et langt bord
hvor musikken fra en uden-
dørs terrasse blander sig med
de mange sprog i spisesalen.
Han er hjemløs og kommer
hver dag forbi Universitetsby-
ens kantine for at spise Paris’
billigste frokost til 1.80 Euro. 

»Og for at se på folk,« for-
klarer han. »Der kommer altid
nye mennesker herud, og så
kan man gætte på hvilke lande
de kommer fra.« Nicholas smi-
ler og rækker ud efter kniv og
gaffel. Ser sig omkring. »Det er
slet ikke så svært som man
skulle tro.«

Cité Universitaire er en lang
slange af en park med asfalte-
rede boulevarder, trimmede
platantræer og små, krydsen-
de grusstier. Den strækker sig
34 flade hektar langs den syd-
lige del af Perifiriquen, Paris’
ringvej. 

Det tager en god halv time
at krydse Universitetsbyen, og

putter sig for enden af en blind
vej i parkens hjørne der ofte
bruges til jazzkoncerter. Lige-
som Det Svenske og Det Nor-
ske Hus er det en simpel, vel-
holdt murstensbygning uden
fancy udsmykning eller pran-
gende våbenskjolde. Men hu-
set fungerer bare. Tingene er
sat i system. Receptionisten er
hjælpsom, værelserne er ind-
rettet med danske møbelklas-
sikere og bliver nærmest kon-
stant skuret og skrubbet igen-
nem af syngende franske ren-
gøringskoner der dufter af klor. 

Overfor Det Danske Hus –
tyve meter og en verden til for-
skel – ligger Det Indiske. Her
skaller malingen af facaden,
altanernes gelændere ruster,
og det flade tag er et virvar af
bulede rør og fjernsynsanten-
ner. Eller tag det overgroede
græske hus i den anden ende
af Universitetsbyen hvor hu-
sets vedligeholdelse, ligesom
hjemlandets økonomi, også
halter langt bagefter de andre
EU-landes. 

Cité Universitaire samler ik-
ke bare tusindvis af studeren-
de fra hele verden. Den tilby-
der også et unikt indblik i det
forrige århundredes politiske
historie. Fra skudhullerne i
Det Spanske Hus til den køli-
ge, skandinaviske funktiona-
lisme. 

Universitetsbyen i Paris er mere end et godt tilbud til studerende udefra. Med sine 
kollegiehuse fra hele verden er Cité Universitaire med tiden blevet et sandt frilufts-
museum over det forrige århundredes historie. Her fortæller alle bygningerne en historie. 
Fra skudhullerne i Det Spanske Hus til designermøblerne i Det Danske

Verdensbyen

Ingen fugt på væggene
»Det er et utrolig godt sted at bo. Vi har adsl-forbindelse på værelserne. Der er fælleskøkken i kælderen, te-

køkkener på gangene og vaskeri. Alting fungerer bare, og det er virkelig noget andet end i England hvor

man hele tiden skulle have fat i sin landlord fordi der var fugt på væggene eller noget andet i vejen.«

Sophia Omari, jurastuderende i Paris og bosat i Det Danske Studenterhus, 

Berlingske Tidende, 27. januar 2004.
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Tilbage i spisesalen er Ni-
cholas halvejs igennem sin 
steak med pommes frites. Han
drikker cola og gemmer frugt-
salaten til sidst. Restauranten
serverer alle dage morgen-
mad, frokost og middag for de
omkring 5500 internationale
studerende der er plads til i
Universitetsbyen. Og for Ni-
cholas, selvfølgelig, der altid
har været glad for maden her-
ude. 

»Pomfritterne er sprøde, og
min bøf er stegt perfekt senion
(medium red.),« anmelder
han smaskende. En rigtig
franskmand ved et bord med
studerende fra hele verden.
Det er slet ikke så svært at gæt-
te hvor de kommer fra. 

markus@mail.djh.dk

Markus Bernsen er studerende
ved Danmarks Journalisthøj-
skole.

Fakta om Det Danske Studenterhus

• Det Danske Studenterhus i Paris har plads til 49 studerende.

• Alle kan ansøge om at leje et værelse for mindst tre måne-

der, men man skal være mindst to år inde i sit studie for at

komme i betragtning.

• Huset har en bytteordning, og ved længere ophold kan

man risikere at blive midlertidigt udvekslet med andre huse.

• Det koster 340 Euro per måned for et enkeltværelse i forårs-

og efterårssemesteret. 

• Ansøgningsfristen for ophold i efterårs- eller forårssemeste-

ret er 1. juni.

• I sommerperioden er huset åbent for alle så længe man lej-

er et værelse i mindst to uger. 

• Der tages imod reservationer fra den 15. marts, og et en-

keltværelse koster i sommerperioden 570 Euro.

• Ansøgninger sendes til: Komitéen for Det danske Studenter-

hus i Paris, c/o Aage V. Jensens Fonde, Sct. Jørgens Hus,

Kampmannsgade 1, 1604 København V, telefon: 33 73 43 38

• Læs mere om det danske hus i Cité Universitaire på

http://www.fondationdanoise.org.

KLASSIK OG FORFALD – Cité Universitaire

tilbyder et unikt indblik i det forrige århundredes

verdenshistorie.

Forår i Paris
»Selvfølgelig er det ikke Saint Tropez, og der kan stadig være råt og

regnfuldt. Men på gode dage kan man - allerede i februar - sidde ude

på caféerne, og de japanske kirsebærtræer blomstrer, mens dansker-

ne endnu går i pels og plukker vintergækker.«

Berlingske Tidende, 3. april 2004.
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forskellig vis at komme ud over dette fokus på
hierarki og dikotomi. Alligevel har de en ten-
dens til at gribe tilbage til de gamle fortællinger
når de støder på noget de ikke kan forstå ud fra
netop deres foretrukne begreb. 

Mangel på fortællinger
Efter en grundig analyse af de forskellige teori-
er er jeg overbevist om at de alle er relevante i
et eller andet omfang når der
skal foretages nuancerede
undersøgelser af kønsforhold i
Danmark. 

Også hierarki/dikotomi-for-
tællingerne er relevante og
frugtbare, for der er stadig en
hel del undertrykkelse og ulig-
hed tilbage. Dog kan dette per-
spektiv nemt overbetones, for der er ganske en-
kelt ikke så megen hierarki og dikotomi som der
var for 50 eller 100 år siden. 

Hvad kommer der frem når undertrykkelsen
går tilbage? Og hvad med det som måske under
alle omstændigheder ikke passer ind i fortæl-
lingen om hierarki og dikotomi? Det er ikke sik-
kert at de nyere fortællinger om forsvinden,
omkomposition, leg osv. kan indfange det hele. 

Jeg foreslår at der suppleres med endnu flere
teoretiske perspektiver – så mange som muligt

og nødvendigt for en nuanceret analyse af
kønsforholdene i dag. Jeg selv har udarbejdet
tre supplerende fortællinger. 

Intimmagt og pædofili 
Fortællingen om intimmagt fokuserer – irrite-
rende insisterende – på følelsesroderier mellem
kønnene i forbindelse med hjem og magt. Det
mest åbenlyse eksempel er klemmen mellem

kvinders traditionspåførte særlige ansvar for
børnene, deres skyldfølelse ved at ‘svigte’ an-
svaret i forbindelse med udearbejde og mænds
dårlige samvittighed ved ikke for alvor at ville
komme hjem og tage over. 

Men der er også andre forhold på spil. De er
ganske vist ikke så nemt tilgængelige for analy-
se, og man kan næsten ikke komme af sted med
at tale om dem. 

Det drejer sig om kvinders magt over børn,
mænd og intimsfære, om denne magts sødme,

om kvinders begær efter den, og om at kvinder
ikke vil stå ved at de har dette begær. Atter ser
vi kønnene spundet ind i et net af følelsesmæs-
sige transaktioner, kollisioner og handler i por-
ten: Mænd skal hjem til børnene så kvinder kan
komme ud uden skyld; men mænd skal ikke
hjem og passe børn, for så skal kvinder give af-
kald på magt. Og desuden vil mænd slet ikke så
gerne hjem selv om de ved at de ‘burde’. 

Tabuiseringen af at tale om dette virker som
en trykkoger så der ud fra kønnenes bloprende
følelsesgrød stiger en række fantastiske ud-
dunstninger. Der er den moralske panik om den
‘pædofile mand’ og det allestedslurende ‘omfat-
tende seksuelle misbrug af børn’. Der er skræk-
fantasien om den fraværende fader der produ-
cerer uregerlige drengebørn. Der er den be-
vidstløse gentagelse af formlen om at ‘Ethvert
barn har ret til to forældre, én af hvert køn’. Der
er glamouriseringen af mandens velsignelsesri-
ge indvirkninger på drengebørns udvikling og
dermed på samfundet og historien hvis han blot
på samme tid er på arbejde og hjemme for at ta-
ge sig af børnene. 

Der er den offentlige klagesang om at det er
mænds skyld at de ikke laver mere i hjemmet.
Og der er det trivialiserede pip som den skæbne
der rammer enhver kritik af den kvindekønne-
de intimmagt: ‘Det er mænds sædvanlige brok,

Af Henning Bech

Feminisme fremstår i offentligheden tit som
et evindeligt kor af hylende sirener hvis for-
skellige stemmer i den sidste ende blot afli-

rer en og samme monotone melodunte. 
Ved nærmere undersøgelse viser det sig dog

at der er ganske store forskelle mellem de teo-
retiske perspektiver eller videnskabelige fortæl-
linger som optræder under dette navn. 

Jeg selv skelner mellem patriarkatsteorier,
diskursteorier og forhandlingsteorier samt teo-
rier om forsvinden, dekonstruktion, omkompo-
sition, leg, queering og cyborgisering af og med
kønnet. 

Mere overordnet skelner jeg mellem om teo-
rier er ‘klassisk feministiske’ eller ej. Klassisk-
feministiske teorier taler om at mænd udøver
magt, dominans og kontrol, og kvinder under-
trykkes, marginaliseres og ekskluderes. Samti-
dig fremhæves at kvinder og kvindelighed kon-
strueres som det modsatte af mænd og mandig-
hed. Hierarki og dikotomi er således nøglebe-
greber i den klassiske feminisme. 1970’ernes
patriarkatsteorier er klassiske i denne forstand;
tilsvarende gælder for de udgaver af diskursteo-
ri og forhandlingsteori der aktuelt er populære i
Danmark. 

De øvrige teorier jeg har nævnt, forsøger på

VIDENSKABET
KØNSFORSKNING

»Det der kræver forklaring er altså snarest at der 
i Danmark overhovedet optræder en feministisk
moralisme vedrørende seksuelle emner.«

KVINDERS MAGT – Intim-

sfæren er kvinders domæne hvor

de har magt over børn og

mænd. Denne intimsmagt er ik-

ke blot en virkning af kønnenes

magtfordeling, men også et be-

gær som kvinder ikke så ofte vil

stå ved og som er blevet et tabu

at tale om.

F
O

T
O

: 
P

O
L

F
O

T
O



Un i v e r s i t e t s av i s e n  6  . 2 0 0 5 13

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

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 12.000 enheder med 

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

hørt alt for mange gange, irrelevant, ikke værd
at spilde tid på’ – en trivialisering der i reglen
har bemægtiget sig pippet før det pippes. 

Men måske kan analyser der fokuserer direk-
te på de tabuiserede sider af kvinders intim-
magt, hjælpe med til at gøre fordelingen af byr-
der og behag, magt og sødme, fantasi og virke-
lighed mere rimelig både for mænd og for
kvinder, for voksne og for børn. 

Kønsspil, pornografi og voldtægt
Fortællingen om kønsspil fremfører at der i
Danmark har udviklet sig en særlig situation på
det erotiske område. Et vigtigt indicium er dis-
kussionen om pornografi og seksualisering af
det offentlige rum. 

Mellem 1984 og 1999 var der på det nærmes-
te ingen kritik af disse udviklinger – selv om kri-
tik var udbredt fx i Sverige, Norge, England og
USA, og på trods af at ‘pornoficeringen’ var i
særlig voldsom vækst netop i Danmark i denne
periode. 

Fra og med år 2000 har der været en del dis-
kussion som dog adskiller sig væsentligt fra den
i andre lande. Intet udbredt krav om forbud; en
overbevisning om at voksne meget vel er i stand
til at omgås sådanne emner på passende måde;
ja et krav om mere pornografi, men af en mere
varieret karakter – så der ikke blot vises gang-
bangs, cumshots og analsex, men mere opfind-
somhed i setting, plot, roller, fortællinger og
kombinationer af kropsdele.

Ud fra analysen af denne og andre udvikling-
er argumenterer jeg for at der i Danmark gene-
relt har udviklet sig en særlig form for erotisk
omgang mellem kønnene, som ikke er præget
af vold og undertrykkelse. Der er således ikke
tale om kønskamp, derimod om kønsspil. 

Spillet drejer sig om at opnå seksuel lyst.
Som spillere er kvinder og mænd aktive subjek-
ter, og de respekterer hinanden som lige spille-
re. Samtidig optræder spilleren altid i skikkelse
af sin spillebrik der er iført en kønnet kulturel
garderobe, som er udtrykkeligt æstetiseret og
seksualiseret. 

Kvinder er som aktive spillere henvist til den
seksualiserede og æstetiserede spillen med en
traditionelt feminin kulturel garderobe, mens
mænd som aktive spillere må spille med en tra-
ditionelt maskulin kulturel garderobe. 

Kønsspillet adskiller sig således fra udvik-
lingstendenser i retning af den ‘frie leg’ med
kønnet hvor dele fra de to køns garderober
blandes efter behag. Kønsspillets bundethed til-
lader imidlertid et bredt spektrum af spillemu-
ligheder. En kvinde (eller en mand) kan så at 
sige vælge hvor meget ‘kvinde’ eller ‘mand’, hun
(eller han) ønsker at være. 

Kønsspillets primære sfære er byens og tele-
mediernes verdener af fremmede hvor æsteti-
sering og seksualisering nærmest er uundgåe-
lige. Men spilleriet bæres også ind i det hjemli-
ge hvor i øvrigt både fjernsynet, computeren og
video- og dvd-afspilleren allerede skaber rum. 

Kønsspillet gør sig særligt gældende i Dan-
mark. Her er kvinder i forvejen vant til at fær-
des uden for hjemmet, og her findes udbredte
normer om kønnenes ligestilling og ligeværd.
Desuden hjælper velfærdsstatens sikkerhedsnet
og ideologier om frisind med til at der kan ud-
vikles mere åbne og eksperimenterende hold-
ninger til køn, pardannelse og seksualitet. 

Denne situation danner baggrund for at den
stærke øgning i ‘pornoficeringen’ i Danmark ik-
ke har ført til udbredte krav om forbud. Der er
heller intet der tyder på at pornografi og seksu-
alisering generelt og ganske uafhængigt af seer-
nes omstændigheder er ‘kvindeundertrykken-
de’. I Danmark har pornoficeringen tværtimod
kunnet indoptages i og inspirere til erotiske
kønsspil mellem lige parter. 

Udviklingen af kønsspillet i Danmark er også
med til at forklare at den stærke øgning af sek-
sualiseringen i Danmark ikke har medført no-
gen stigning i antallet af voldtægtsanmeldelser
mod danske mænd. Tværtimod er tallet gået
stærkt tilbage siden midten af 1980’erne. 

Overhovedet er der ikke noget som tyder på
at danske kvinder og mænd ikke i stadig stigen-
de grad er i stand til at omgås som ligestillede
parter i erotiske forhold. Det er vel også lige
præcis det der kan iagttages i diskotekernes og
internetrummenes kønsrelationer. 

Den stigning i tallet for voldtægtsanmel-
delser der kan iagttages siden slutningen af
1990’erne, vedrører mænd ‘med anden kulturel
baggrund end dansk’ – altså mænd der netop
ikke er indsocialiseret i en dansk kønsspilskul-
tur. 

Det der kræver forklaring er altså snarest at
der i Danmark overhovedet optræder en femi-
nistisk moralisme vedrørende seksuelle emner. 

Gerne at ville være sit køn
Man kan således, ikke uden rimelighed, vende
den klassiske fortælling om hierarki og dikoto-
mi ‘på hovedet’ (som ved intimmagt). Og man
kan fremhæve at tidligere tiders hierarkisk-di-
kotome kønnetheder nu kan gøres til genstand
for erotiske kønsspil mellem lige parter. Men er
der også synsvinkler der fører helt andre steder
hen? Hvad sker der hvis vi tager den eksisteren-
des perspektiv?

Jeg har her ladet mig inspirere af den tyske
filosof Martin Heideggers eksistensanalyser –
som dog slet ikke beskæftiger sig med køn. Min

argumentation fylder også på dette punkt
mange sider; her er en skitse. 

Som eksisterende forefinder et menneske sig
på et givet tidspunkt altid allerede som én der
er blevet til noget bestemt – studerende, fx, bo-
siddende i Glostrup, osv. Anderledes udtrykt:
den eksisterende er altid kastet som noget be-
stemt, også som køn. Dér er hun, kastet som
kvinde.

Fra et givet øjebliks standpunkt er det, retro-
spektivt betragtet, ligegyldigt hvordan det er
gået til at hun er kvinde. Relevansen af spørgs-
målet om biologi eller samfund, konstruktion
eller essens, determination eller fri vilje, er al-
tid i færd med at fortabe sig bagud. Alt kunne
være blevet anderledes, naturligvis. Men det
blev sådan. Kastethed er ikke blot at forefinde
sig, men at forefinde sig uden grund og garanti.

Kønskastetheden er hendes udgangspunkt
hvorfra hun altid allerede er i færd med at kaste
sig videre ud. Men kønskastet er mærkeligt. På
den ene side er det aldrig helt frit: det at være
blevet kastet som kvinde afsætter en vis bin-
ding, lægger op til en bestemt retning og inde-
bærer en interesse i hvad det vil sige at være
kvinde og hvad hun kan få ud af det. Men sam-
tidig er der ingen tvingende grund til at hun
fortsat skal kaste sig videre som en bestemt
slags kvinde, eller overhovedet som kvinde, og
ikke i stedet fx blive trucker eller få en kønsskif-
teoperation. Ligesom kastetheden er grundløs,
er kastet det også.

Kønsinteressen – interessen i hvad man kan
få ud af at være kastet som en bestemt slags køn
– er altså både givet og grundløs. Samtidig er
der heller ingen grund til ikke at ville være ‘sit’
køn. Hvis interessen tages op og forfølges, kan
den blive til ‘ren interesse’. Den kan ikke legiti-
mere sig ved biologien, barndommen eller 
historien, kun ved sine indre kvaliteter og sine
konsekvenser. For så vidt er kønsinteressen sat
fri (uanset om den nærmere bestemt drejer sig
om fodbold eller make-up). Mandsinteressen,
for eksempel, kan hverken afvises eller forsva-
res med at den er en mandsinteresse.

I øvrigt er der ingen særlig grund til at for-
vente at den ‘rene mandsinteresse’ skulle udvik-
le sig i et hierarkisk og dikotomisk forhold til
den ‘rene kvindeinteresse’. Forestillingen om at
kønnene altid skal analyseres i forhold til hinan-
den er en fordom. 

Det kan også tænkes at mandsinteresse og
kvindeinteresse og deres mangfoldige forskel-
ligartede former udvikler en særlig etik: andre
kønnede og ikke-kønnede interesser skal have
mulighed for at udfolde sig på tilsvarende måde
og i samme omfang som de selv har, så længe
ingen af dem for alvor skader nogen.

Med denne indfaldsvinkel får vi adgang til di-
mensioner ved den kønnede eksisteren. De tra-
ditionelle begrebsfæller og begrebsfælder – na-
tur eller kultur, biologi eller samfund, essens el-
ler konstruktion – mister relevans. Andre tema-
er træder frem: kastethed, kasten, interesse. 

Tanken om at kønsforskning først og frem-
mest skulle dreje sig om at undersøge hierarki-
er og dikotomier, afslører sig som en fordom.
Den rene interesse orienterer sig ikke efter dis-
se retningslinjer. 

Samtidig fremtræder en god portion af det
der ellers blev tvangsmæssigt problematiseret
af den klassiske feminisme, som ‘legitime be-
skæftigelser’. Der er ingen grund til at kritisere
dem, med mindre man har den fordom at der
altid skal være kvinder der hvor der er mænd og
omvendt.

Endelig bliver det muligt at nærme sig noget
som kønsforskningen aldrig har kunnet forklare
uden at reducere det til mekaniske udvirkning-
er af biologiens, barndommens eller historiens
determination. Nemlig hvad det vil sige at være
køn, og hvad det vil sige at være en mand der
gerne vil blive ved med at være mand, eller en
kvinde der gerne vil have et barn.

Mange perspektiver
Hvis vi samler sammen på de teoretiske per-
spektiver på køn der er omtalt i det foregående,
har vi tre klassiske, seks nyere, og tre nye. Der
er fortællinger om patriarkat, diskurs, forhand-
ling, forsvinden, dekonstruktion, cyborgise-
ring, queering, omkomposition, leg, intimmagt,
kønsspil og eksisteren. Der bør desuden udar-
bejdes mange flere, bl.a. om kærlighed, om
samliv, om samvær, om sammenhold, om gensi-
dig agtelse.

Hvert af disse perspektiver er særligt relevant
for nogle områder og aspekter af kønsforholde-
ne. Men de bør alle tages med i betragtning ved
enhver undersøgelse af køn. Derved bliver
kønsforskning bestemt ikke nemmere. Til gen-
gæld bliver den måske endnu mere relevant og
frugtbar.

Kronikken er baseret på Henning Bechs bog
‘Kvinder og mænd’ der udkommer på Hans 
Reitzels Forlag den 29. april 2005. 

Henning Bech er dr.scient.soc.
og professor ved Sociologisk In-
stitut. Han har skrevet talrige
artikler og bøger om køn, sek-
sualitet, byliv, billedmedier og
andre fænomener i senmoderne
samfund.

Hvad kommer der frem når kvindeundertrykkelsen går tilbage? 
Og hvad med det der måske aldrig passede så godt med fortællingerne
om mænds magt og den påtvungne opsplitning mellem kønnene? 

Mænd og kvinder, 
sex og magt
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Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.
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Med ny universitetslov,
ny bestyrelse og føl-
gende overgangspe-

riode har Københavns Universi-
tet muligheden for at organise-
re sig på ny, tænke administra-
tion igennem og udstikke ram-
merne for den samlede organi-
sation. Vi finder det nødven-
digt med central ledelse, klar
administrativ opgavedeling og
tydelige retningslinjer på en
række områder. Ellers risikerer
vi på institutniveau at spilde
vores tid fordi vi får forskellige
meldinger fra de to ovenliggen-
de instanser – fællesadmini-
strationen og fakultetet – som
tilsyneladende ikke har afklaret
hvem der er ansvarlig og ud-
stikker retningslinjerne for en
lang række områder.

Et eksempel handler om we-
binformation om uddan-
nelserne. Som potentiel stude-
rende er det ikke klart hvor
man får den gennemarbejdede
og kvalitetssikrede, målgrup-
perettede webinformation om
uddannelse på KU. De tre ni-
veauer – KU-fælles, fakulteter
og institutter – tilbyder hver
deres udgave der ikke altid er
opdateret, og som ikke altid
stemmer helt overens. Man kan
gå fra det ene niveau til det
næste, men den kommende
studerende noterer at design
og navigation er forskellig – og
hvilket indtryk efterlader det?
Formentlig ikke af et moderne
og professionelt organiseret
universitet hvor der er adminis-
trativ klarhed over hvem der
gør hvad, og hvor informatio-
nerne fødes. Måske får ved-
kommende i stedet indtryk af
et universitet der ikke er klar til
udfordringerne i en globalise-
ret verden hvor uddannelse er
en vare? 

Klare beslutninger 
efterlyses
Derfor bør der også være le-
delse på ‘uddannelsestilrette-
læggelsesområdet’ hvor der p.t.
er mange forskellige bud på
hvordan KU-uddannelserne
skal tilrettelægges, formentlig
til forvirring for kommende
studerende der ikke forstår KU-
’s interne ‘organisationslogik’
og også er flintrende ligeglade.

Et par eksempler: Naturvi-
denskab underviser i blok-
struktur, alle andre er i semes-
terstruktur. Nogle fakulteter vil
have én tolkning af uddannel-
sesbekendtgørelsens tekst om
tilvalg og tofagskandidater, an-
dre en anden. Ledelse, både
med hensyn til studieinforma-
tion og tilrettelæggelse heraf,
er nøglen til dels at få skabt en
ensartet struktur på uddannel-
sesområdet således at kom-
mende studerende kan gen-

nemskue hvad de går ind til,
dels at få lagt en strategi og ad-
ministrativ ansvarsfordeling
for udviklingen af studieud-
buddet og informationsind-
satsen. 

Et andet eksempel på mang-
lende fælles strategier, ret-
ningslinjer og administrativ an-
svarsdeling er it-området, in-
klusive web generelt hvor der
også er forskellige bud fra fæl-
lesadministration og fakulteter
på fremtidige CMS-systemer,
kursushjemmesider, skemalæg-
ningssystemer mv. 

Her bør der fra ledelsesside
udmeldes klare og entydige be-
slutninger så vi undgår at in-
volvere os i noget der senere
kasseres, og som har kostet bå-
de arbejds- og økonomiske res-
sourcer der kunne være an-
vendt bedre. 

Akut behov for ledelse
Der er flere eksempler, men det
positive budskab er trods alt at
det er skønt at arbejde i en or-
ganisation der nok er gammel,
men som er under udvikling og
forandring. Dog har vi akut be-
hov for ledelse. Underforstået:
Vi vil vide hvem der bestemmer
KU’s samlede informations- og
kommunikationsstrategi, og
hvad vores rolle som institut
forventes at være. 

Vi vil have en samlet og fæl-
les for-alle-gældende tolkning
af regler og bekendtgørelser. Vi
vil deltage i en samlet strategi
for udvikling af uddannelserne
og have at vide hvad vi kan gø-
re bedre – og sammen med
hvem. Vi vil have et fælles CMS
og kursushjemmesidesystem
som ledelsen har bestemt at vi
skal bruge. Og så fremdeles. 

Vi vil gerne bidrage til at gø-
re KU til en virksomhed med
fælles mål, fælles brand og fæl-
les strategier, og vi accepterer
at der skal vrides de nødvendi-
ge arme (også vores egne) for
at nå derhen. Vi mener at det i
længden er uholdbart at KU
stadig i vidt omfang fungerer
som 117 forskellige små virk-
somheder, husende afmærkede
territorier som ingen tør pille
ved fordi ‘nogen’ kunne blive
sure. 

Vi efterlyser derfor klare og
tydelige udmeldinger, klare
rammer for arbejdet om fx ud-
viklingsprocesser og en klar an-
svarsfordeling mellem de ad-
ministrative niveauer, inklusive
en eventuel oprydning på dette
område – således at vi ikke spil-
der tiden og de knappe res-
sourcer. 

Af Lene Strandsbjerg Wolff, 
AC-fuldmægtig, og 
Lars Krogh, studieleder
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Universitetsavisen

Dansk erhvervsliv udnytter forskningen alt for
dårligt. Lederne i virksomhederne synes selv
de skal i tættere kontakt med forskerne. Og

kun tre procent af de danske topledere mener at virk-
somhederne gør nok for at udnytte forskningen. Det
fremgår af en ny undersøgelse blandt mere end 300
topchefer som Ledernes Hovedorganisation lagde
frem i forrige uge. Det er ikke fordi lederne efterspør-
ger flere konferencer hvor de fx kan høre om de se-
neste forskningsresultater krydret med pindemadder
og andre forfriskninger. Tre ud af fire beder om at der
skabes flere netværk og erfa-grupper mellem er-
hvervslivet og forskningsmiljøerne. De enkelte virk-
somheder vil altså hver især gerne have en tæt, løben-
de og forpligtende dialog med os på universiteterne.

Det er en ambition vi deler. Og det må være et øn-
ske som vi bør kunne opfylde på Københavns Uni-

versitet. Mange undersøgelser viser at de fleste små
og mellemstore virksomheder herhjemme kan udvik-
le sig betydeligt ved at hente mere viden og teknologi
fra universiteterne. Omvendt kan vi på vores side få
stor gavn af at gå i samarbejde om konkrete projekter.

Det er nu ikke fordi Københavns Universitet ligger
på den lade side. De sidste par år har vi fået sta-

dig flere netværk op at stå. Det der har fået mest om-
tale på det seneste, er BioLogue. Det skal styrke kam-
pen mod blandt andet kræft, diabetes og hjertekar-
sygdomme. Det tæller en række lægemiddelvirksom-
heder, universiteter, hospitaler og forskningsenheder
på det biomedicinske område.

De sidste par år har vi imidlertid også skabt andre
vidennetværk:

– Nano-Science Centeret er sammen med blandt an-
dre Risø, SDU, DTU og en række virksomheder ved
at etablere et højteknologisk netværk inden for na-
noteknologi NaNet. Det skal skabe konkrete samar-
bejdsprojekter mellem virksomheder og forskere. 

– Crossroads Copenhagen har som mål at gøre en del
af Ørestaden til et internationalt forsknings- og ud-
viklingscenter inden for kultur, medier og kommu-
nikationsteknologi. Her deltager Københavns Uni-
versitet som partner i samarbejde med bl.a. DR og
en række it-virksomheder.

– Datalogisk Institut har sammen med blandt andre
Dansk Industri og DTU etableret et Sensor-Netværk,

hvor forskere og virksomhedsfolk kan udveksle ide-
er og viden. Netværket er tværfagligt og har til for-
mål at etablere aktiviteter i form af møder, semina-
rer og workshops med henblik på at stimulere del-
tagerne til samarbejde, videndeling mv.

– På Geografisk Institut findes enheden GRAS der er
blevet et brohoved for samarbejde mellem erhvervs-
liv og geografi-forskere om brug af informations-
teknologi inden for jordobservationer fra satellitter.
GRAS har en lang række projekter med virksomhe-
der og er også ved at etablere strategiske samarbej-
der med fx Cowi og DHI. 

– ØSR – Øresund Science Region – bygger som et
transnationalt initiativ mellem universiteter, offent-
lige institutioner og private virksomheder sin stra-
tegi på netop en række fokuserede netværk kaldet
platforme.

Desuden arbejder Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet på at etablere et Center for Naturvidenskabe-

lig Innovation som en mødeplads for virksomheder-
ne. Her skal bl.a. laves et forretningspanel hvor for-
skere og studerende kan præsentere deres ideer for
virksomhederne med henblik på ide- og forretnings-
udvikling. Undersøgelser fra 2002 viste at mellem 40
og 50 procent af forskerne fra Det Naturvidenskabeli-
ge og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har sam-
arbejde med erhvervslivet. Langt det meste er enkelt-
stående aftaler mellem én forsker og én virksomhed
hvor viden og måske endda apparatur udveksles. Vi
er altså kommet godt fra start. Men om få år bør det
tal være endnu højere. Det er samtidig vigtigt at alle
fakulteter får etableret netværk og samarbejder.  

I udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet
har Københavns Universitet forpligtet sig til at øge

samarbejdet med erhvervslivet, forskerparker og in-
novationsmiljøer. Måske har vi tidligere været lidt for
skeptiske med at lade erhvervslivet komme tæt på os
og for dårlige til at opbygge alliancer med virksomhe-
der. Men som det blev nævnt, mener de danske tople-
dere at der også fra virksomhedernes side gøres for
lidt for at udnytte forskningen. Det må der gøres no-
get ved. Både universitet og virksomhed har noget at
vinde. Virksomhedernes arbejde kan befrugte den
frie forskning en masse. Og vi er ikke i tvivl om at de
fleste fag har noget at byde på i denne sammenhæng.

Også virksomhedernes 
universitet

Af rektor Linda Nielsen





Navne

Priser

Milena 
Penkowa
Den 31-årige

læge, lektor, og

ph.d. Milena

Penkowa fra

Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet er

blevet hædret med den inter-

nationale hjerneforsknings-

pris ESN/ISN 2005 Young

Scientist Lectureship Award

som hvert andet år uddeles til

to yngre og bemærkelsesvær-

dige neuroforskere. Prisen be-

står – ud over hæderen – i en

finansieret rejse til et interna-

tionalt forskermøde hvor 

Milena Penkowa får mulighed

for at synliggøre sin og uni-

versitetets forskning for et

stort og internationalt net-

værk. Milena Penkowa for-

sker i hjernesygdomme på

Medicinsk Anatomisk Institut

og har allerede udtaget flere

patenter. 

Erik A. 
Richter
Professor,

dr.med. Erik A.

Richter på Cen-

ter for Muskel-

forskning og

Institut for Idræt er blevet til-

delt The Adolph Award fra

The American Physiological

Society og  International Uni-

on of Physiological Sciences.

Erik A. Richter tildeles prisen

for sit banebrydende forsk-

ningsarbejde inden for mu-

skelstofskiftets regulering, og

overrækkelsen fandt sted i

San Diego den 3. april 2005.

BOLIGER

Bolig søges

Brønshøj

Periode: Fra ca. 1/7-05.

Størrelse: Lejlighed/hus, min.

100 kvm.

Udstyr: Umøbleret.

Lejere: Familie, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail:

sille.kragh@get2net.dk.

Frb./København

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: 2-3 vær., køkken og

bad.

Udstyr: Gerne adgang til have.

Beboer: Hollandsk prof. med

barn, ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: 

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk

el. tlf. 3532 1227.

København

Periode Fra 1/7-05 til 1/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. Evt.

bytte med tilsvarende lejlig-

hed i Århus.

Udstyr: Umøbleret.

Lejere: Dansk par, ikke-rygere.

Kontakt: Karen Lisbeth Kristof-

fersen, e-mail:

karenlisbeth@hotmail.com el.

tlf. 8616 7412.

København

Periode: Fra 1/6-05 til 30/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.,

køkken og bad.

Udstyr: Helst møbleret.

Lejer: Svensk postdoc, ikke-ry-

ger.

Husleje: 3-4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 2078 el. 

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

København el. omegn

Periode: Fra 1/7-05 og 3 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: Ungt par.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Kevin og Jette, e-mail:

henriksenje@hotmail.com el.

tlf. 2991 5376.

København/Frb. 

Periode: Fra 1/5, 1/6 el. 1/7, min.

6 mdr. 

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Umøbleret. 

Lejer: Ph.d.-stud.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: 

witthoff@club-internet.fr 

el. tlf. 2274 1506.

København

Periode: Fra 1/9 og min. 5 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Delvist el. fuldt møble-

ret.

Lejere: Dansk/norsk par.

Kontakt: E-mail:

eliasson@stud.ku.dk el. 

tlf. 2992 5178.

Bolig udlejes

Vesterbro

Periode: Fra 1/6-05.

Størrelse: Værelse, 24 kvm. i lej-

lighed. Adgang til køkken,

bad, vaskemaskine og stue.

Deles med K forsker og hund. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 6177 5503 el. 

e-mail: cmmoshoj@bi.ku.dk.

Hellerup 

Periode: Fra 1/5-05. 

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 

130 kvm. 

Udstyr: Altaner, have og garage. 

Husleje: 10.000 kr. pr. md. 

Depositum: 30.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

janelykke@yahoo.dk el. 

Anders, tlf. 3810 1013.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/5-05.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Spisekøk-

ken, bad og adgang til vaske-

Kontakt: Tlf: 3091 5915 el. 

e-mail: signe@dadlnet.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/9-05 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm.

Udstyr: Møbleret, fælles vaskeri,

internet og altan. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

internet og a conto el, vand

og varme.

Kontakt: E-mail: mh@hnp.dk.

City

Period: From app. 1/6 to app.

15/9-05.

Size: Apartment, 3 rooms, 

135 sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Kitchen, bathroom, washing

machine and cable TV.

Rent: 8.000 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: jm@kb.dk or

tel. 3324 3650.

Amagerbro

Periode: Fra 1/6 til 30/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Ikke-ryger.

Leje: 3.500 kr. pr. md.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

karlmartiniversen@gmail.com.

Vanløse 

Periode: Fra 1/5-05 og 2 år frem,

evt. kortere.

Størrelse: Villalejlighed, 31⁄2 vær.,

100 kvm. 

Udstyr: Ikke møbleret. Altan,

have og garage.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

kvhind@hotmail.com el. 

tlf. 3819 3957.

Østerbro

Periode: Fra 1/6 til 1/12-05.

Størrelse: Værelse, 12 kvm. 

Adgang til køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikke-ryger uden katte-

allergi.

Pris: 2.800 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme, adsl og tlf.

Depositum: 2.800 kr.

Kontakt: Trine, tlf. 2624 9326 el.

e-mail: xboligx@hotmail.com.

Copenhagen V

Period: From 1/5-05 for at least

1 year.

Size: Apartment, 100 sqm. 

Kitchen, bath, courtyard with

playground. 

Rent: 9.800 kr. per month. incl.

heating. 

Contact: E-mail:

thormilland@gmail.com or

tel. 2096 8276.

Trørød/Vedbæk

Periode: Fra 1/8-05 til 1/5-06.

Størrelse: Rækkehus, 85 kvm.,

køkken og badeværelse.

NAVNEDET SKER

Søren Kierkegaards Either-Or vol. 2
Symposium open to everybody working at a Ph.D.- or postdoc.-level

on Kierkgaard with Poul Lübcke; Wilfried Greve, Germany; Smail

Rapic, Germany and more. Enrolment: send an e-mail to kierke-

gaardseminar@ofir.dk

Tid: 30/4-1/5 kl. 9.00

Sted: KUA, lok. 16.1.14

Arr.: Kierkegaard Philosophical Research Seminars, Afdeling 

for Filosofi, Pædagogik og Retorik. www.fpr.ku.dk

Historiske, arkæologiske og antropologiske
perspektiver vedr. Jomfruøerne
Kulturhistorisk fyraftensmøde med oplæg af bl.a. David Hayes, ar-

kæolog, R.P.A, Board of Trustees, St. Croix Landmarks Society and St.

Croix Archaeological Society, St. Croix 

Tid: 2/5 kl. 15.00-17.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam auditoriet

Arr.: Antropologisk laboratorium, Retsmedicinsk Institut
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

og bringes kun én gang. 

Deadline 2/5 for avis 7 der udkommer 12/5 og 

deadline 16/5 for avis 8 der udkommer 26/5.

Dansens Dag

Tid: 29/4 kl. 10.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 21.3.52 (10-15) og lok. 27.0.17 (13-15)

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Dansens æstetik og

historie

Program 

Introduktion 
Lektor Inger Damsholt

Den Moderne Dans og Følelsernes Sprog. En udforskning
af langsomhedens strategi og den fysiske hengivelse
En Lecture-demonstration ved Eva-Aalbæk-Nielsen

Det familiære, det spektakulære og det skandaløse.
Dansekultur i Danmark ved starten af 1900-tallet
Forelæsning ved Amanuensis Karen Vedel på baggrund af den ind-

leverede ph.d.-afhandling Ballethistoriens anden. Moderne scenisk

dans i Danmark 1900-1975

Seminaret er gratis og åbent for alle

kælder, tennisbane og swim-

mingpool.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

vand/varme, kabel tv og inter-

net.

Kontakt: Tlf. 2362 7509.

Outer Østerbro

Period: As soon as possible, until

28/2-07.

Size: Apartment, 3 rooms, 

83 sqm. Kitchen and toilet.

Equipment: Furnished, balcony

and washing machine in the

basement.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 7.300 kr. per month. incl.

cable TV, internet, heating

and tel.

Contact: E-mail: 

misssoha@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Snarest, 1-2 år.

Størrelse: Byggeforeningshus,

130 kvm.

Udstyr: Kælder og have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

birgitseverin@dadlnet.

Østerbro

Periode: Fra 1/7-05 til 28/3-06.

Størrelse: Lejlighed, 46 kvm., 

1 vær.

Udstyr: Møbleret, altan. 

Lejer: Maks. 1 person, ikke-ry-

ger.

Husleje: 3.400 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og kabel tv.

Depositum: 8.500 kr.

Kontakt: Helle, e-mail: frem-

leje8@ofir.dk.

Nørrebro

Period: From 1/6-05 to 1/6-06.

Size: Apartment, 75 sqm., 

3 rooms, bathroom with sho-

wer.

Equipment: Partially furnished,

access to garden.

Tenant: Guest Researcher, non-

smoker.

Rent: 6.425 kr. per month incl.

adsl and heating.

Deposit: 11.000 kr.

Contact: Helene Larsen, e-mail:

helene@decode.is.

Lyngby

Periode: Snarest, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

65 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret. Altan,

vaskekælder, gårdmiljø.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Claus Søndergaard, 

e-mail: xcls@ofir.dk.

Birkerød 

Periode: Fra 1/7-05 og 2 år frem.

Størrelse: Villa, 192 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

have, kabel tv og internet. 

Husleje: 10.000 kr. pr. md. 

Depositum: 20.000 kr. 

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

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for anvendte

generelle ligevægtsmodeller.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

og undervisningsmæssige kva-

lifikationer og praktisk er-

hvervserfaring.

Til besættelse: 1/9-05.

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer/år.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, kl. 12.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Få fuldt opslag hos

Hanne Bengtsson, Økonomisk

studienævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer i fagene Socialpoli-

tik og Ældrepolitik.

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen kræves vi-

denskabelige og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer

og praktisk erhvervserfaring.

Til besættelse: 1/9-05.

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer/år.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, kl. 12.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Få fuldt opslag hos

Hanne Bengtsson, Økonomisk

studienævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf.  3532 3008.

Adjunkt/
forskningsassistent
Sted: Biostatistisk Afdeling, 

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Biostatistisk projekt-

arbejde.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat
Sted: Institut for Kliniske Neuro-

fag og Psykiatri.

Indhold: 5-årigt klinisk professo-

rat i psykofarmakologi og

neuropsykiatri med overlæge-

stilling i KAS og ved Amager

Hospital med tjeneste ved

Amtssygehuset i Glostrup, Psy-

kiatrisk Center. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 3/6-05, kl. 12.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

Udstyr: Møbleret. Terrasse/have.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: E-mail:

pdrmoller@zmuc.ku.dk.

Specialepladser

Specialeplads tilbydes

Specialekontor/kontorplads i

København K.

Husleje: 1.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Kontakt: E-mail:

linda_d@tisali.dk.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/6-05.

Målgruppe: To studerende fra

Det Humanistiske fakultet og

1 studerende fra Det naturvi-

denskabelige Fakultet der har

bestået 2 års normeret studie-

tid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 

2 års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om

dig selv og hvorfor du gerne

vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/05-05.

Nordisk Kollegium
Periode: Efterår 2005.

Målgruppe: Alle uddannelses-

retninger.

Kollegiet: Er traditionsrigt og

grundlagt i 1942. Kollegiet er

beliggende på Østerbro og

huser 130 alumner fra mange

forskellige uddannelsesret-

ninger. Nordisk Kollegium er

et af de få danske kollegier

med fælles madordning. Kol-

legiets værelser har eget bad

og toilet. 

Husleje: 3.237 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, internetforbindelse,

fælles avisabonnementer, var-

me, el og vand.

Ansøgningsfrist: 15/07-05. 

Yderligere oplysninger: Se

www.noko.dk.

søgning. Se www.ku.dk el. få

det på fakultetet, tlf. 3532

7118. Se overlægeopslag på

www.laegejob.dk el. kontakt

vicedirektør Annette Gjerris,

psykiatri- og socialforvaltnin-

gen, tlf. 4322 2475.

Humaniora

Eksterne lektorer
Sted: Afdeling for Film- og 

Medievidenskab, Institut for

Medier, Erkendelse og For-

midling.

Indhold: Et antal 3-årige ekster-

ne lektorater inden for områ-

det Film- og Medievidenskab. 

Til besættelse: 1/9-05. 

Ansøgning sendes til: Studie-

lederen ved Afdeling for 

Film- og Medievidenskab,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, kl. 12.

Yderligere oplysninger: 

Eva Jørholt, tlf. 3532 8112.

TAP-stillinger

Laboratoriemester  
Sted: Statens Naturhistoriske

Museum, Botanisk Have &

Museum.

Indhold: Tilsyn med bygninger,

sikkerheds- og tekniske instal-

lationer og opsyn med tilkald-

te håndværkere, teknisk hjælp

ved opbygning af udstillinger,

planlægning og deltagelse i

praktiske opgaver i det hele

taget, samt deltagelse i IT-

support. 

Kvalifikationer: Bl.a. anlæg for

praktisk arbejde og godt

kendskab til it.  

Til besættelse: 1/6-05 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist:12/5-05, kl.12.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Henning Knudsen, 

tlf. 3532 2186. 

It-medarbejder
Sted: Retskemisk afdeling, Rets-

medicinsk institut.

Indhold: Konfigurering og op-

sætning af hardware/soft-

ware, support på Windows og

Office mm. og vedligehol-

delse af netværk. 

Kvalifikationer: Et godt kend-

skab til Windows 2000/2003/

XP, Office 2000/2003/XP,

TCP/IP og HP-printere.

Til besættelse: Snarest. 

Omfang: 1 år.

Ansøgning: Ansøgning med do-

kumentation for uddannelse,

cv og tidligere beskæftigelse. 

Sendes til: Retskemisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut, Frede-

rik V’s Vej 11, Postboks 2713,

2100 Kbh. Ø el. e-mail: rets-

kemisk.afdeling@forensic.ku.

dk. Mrk. j.nr. 361-250-135/05.

Ansøgningsfrist: 11/5-05, kl. 12.

Yderligere oplysninger: Steen

Madsen, tlf. 3532 6095.

Antibiotika-resistens hos enterokokker og 
E. coli isoleret fra ikke-hospitaliserede
Foredrag af Anette M. Hammerum, Afd. f. Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne, SSI

Tid: 3/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Koncert med Pluto
Afdæmpede dansksprogede sange. Før og efter spiller Nikolaj indie, pop og elektro

Tid: 3/5 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.blus.dk

Chinese Love in Early Japan
Gæsteforelæsning af prof. Robert Borgen, UCDAVIS, University of California, USA

Tid: 4/5 kl. 10.00

Sted: Asienafdelingen, Leifsgade 33, 5., lok. 513

Arr.: Asienafdelingen, TORS, rossel@hum.ku.dk

Biofysisk Studenterforenings intro
Foredrag af Kim Sneppen efterfulgt af fest i festlokalet Tarmen på Kollegiegården. Der vil være 

mulighed for at købe både øl og lidt at spise

Tid: 4/5 kl. 17.00

Sted: HCØ, Aud. 6

Arr.: Biofysisk Studenterforening

Formidlingskonvention til diskussion
Oplæg ved adjunkt Gitte Meyer, Center for Bioetik og Risikovurdering og The International Center for

Business and Politics, CBS 

Tid: 4/5 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmagergade 44

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

Frokostmøde i middelaldercentret
Ángel G. Gordo Molina (Salamanca) vil gøre rede for et ph.d.-projekt med arbejdstitlen The Gregorian

Reforms and Real Politics: A Comparative Study of the Danish Kingdom and the Kingdom of Leon

Tid: 9/5 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret, troelsg@hum.ku.dk

A Japanese Monk’s Travels in China, 1072-73
Gæsteforelæsning af prof. Robert Borgen, UCDAVIS, University of California, USA

Tid: 10/5 kl. 14.00

Sted: Asienafdelingen, Leifsgade 33, 5., lok. 513

Arr.: Asienafdelingen, TORS, rossel@hum.ku.dk

Angiogenese
Foredrag af Anne-Marie Engel, FUA, SSI

Tid: 10/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

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

Simple Living

Tid: 3/5 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager,

www.hum.ku.dk/sma

Initiativtager til Simple Living Netværket i

Danmark, redaktør og journalist Gitte Jør-

gensen, vil fortælle om denne nye livshold-

ning der handler om at skabe et liv der er 

udvendigt enkelt og indvendigt rigt. Det

drejer sig om at finde ud af hvad der er det

vigtigste i ens liv og indrette de ydre om-

stændigheder efter dette. Aftenen indledes

med en temagudstjeneste af studenterpræst

Birgitte Kvist Poulsen.
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FORTSAT...

Kontorfunktionær/
herbarieassistent
Sted: Statens Naturhistoriske

Museum, Botanisk Have &

Museum.

Indhold: Pasning af herbarier,

registrering, journalisering og

tekstbehandling samt forefal-

dende opgaver af blandet ka-

rakter. 

Kvalifikationer: Bl.a. kendskab

til engelsk og geografikund-

skaber. 

Til besættelse: 1/6-05 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 12/5-05, kl. 12.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Overassistent Mona Nissen,

tlf. 3532 2205. 

Kuratoreringsassistent 
Sted: Zoologisk Museum, Ento-

mologisk Afdeling.

Indhold: Assistance til udbyg-

ning og forvaltning af de vi-

denskabelige samlinger af in-

sekter samt teknisk assistance

på museets scanning elektron-

mikroskoper.

Til besættelse: 1/6-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 29/5-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk el.

www.zmuc.ku.dk/common-

web/job/jobs.html.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsbestyrer Nikolaj Scharff,

tlf. 3532 1107 el. e-mail:

nscharff@zmuc.ku.dk.

Køkkenskriver
Sted: Marinbiologisk sommer-

kursus i zoologi på Marinbio-

logisk Laboratorium, Helsing-

ør.

Indhold: 1-2 køkkenskrivere skal

sørge for morgenmad, frokost

og aftensmad til 15-20 stud. i

en ugentlig 4-dages periode.

De ca. 120 kursister er fordelt

på 7 hold. Der afvikles et hold

pr. uge fra mandag til torsdag

i ugerne 27-33. Der serveres

ikke aftensmad torsdag aften.

I uge 34 kører perioden fra

lørdag til fredag 26/8. Der skal

købes ind til alle mellemlig-

gende måltider. Borddækning

og afrydning om morgenen

klares af de studerende selv.

Der skal laves frokost og af-

tensmad og dækkes borde til

disse måltider. Oprydningen

klares i fællesskab.

Ansøgning: Kontakt Anne Holm,

tlf. 3532 1950 el. e-mail:

aholm@bi.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Grønland
Sted: Grønlands Hjemmestyre,

Direktoratet for Kultur, Ud-

dannelse, Forskning og Kirke.

Indhold: 3 ph.d.-stipendier til at

styrke forskningsudvikling og

forskerrekruttering i Grøn-

STØTTE 

Legater

Adalbert Gade og Hustrus
Legat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: 215.000 kr. er til udde-

ling i portioner efter stipen-

dieudvalgets bestemmelse.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater. Angiv lega-

tets navn på forsiden.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, P.O.B. 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: August 2005. Modta-

gerne får direkte besked.

Direktør Henry Lotinga og
hustru Genie Lotinga, f.
Masons mindelegat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: 45.000 kr. er til uddeling

til relevant studieophold.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema. Angiv

legatets navn på forsiden. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, P.O.B. 2112, 

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Modtagerne får di-

rekte besked.

Ellen Hartmanns Rejselegat
Målgruppe: Kvindelig studeren-

de som studerer nordisk filo-

logi el. har dansk som hoved-

fag. 

Støtte: En legatportion af det

disponible beløb 63.000 kr. til

studieophold ved Uppsala

Universitet el. Stockholm Hög-

skole.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater der fås på

www.ku.dk. Angiv legatets

navn på forsiden. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, P.O.B. 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/5-05, 

kl. 12.00.

Kaj Hanssons Legat
Målgruppe: Ubemidlede, flittige

medicinske studerende der

har bestået fase 1 på den

gamle studieordning el. ba-

cheloruddannelsen på den

nye studieordning med et

godt resultat.

Støtte: To legatportioner på

21.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater der fås på

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

gat/.

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, P.O.B. 2112,

1014 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/5-05, kl.

12.00.

Uddeling: Modtagerne får svar

direkte.

land og besættes inden for 

alle faglige hovedområder.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.kvug.dk.

Ansøgningsskema findes også

her. 

Yderligere oplysninger: Kom-

missionens sekretariat, Kirsten

Caning, Dansk Polarcenter, tlf.

3288 0100, e-mail: kec@dpc.dk

el. forskningskoordinator Tom

Greiffenberg, Grønlands

Hjemmestyre, tlf +299 345722,

e-mail: tog@gh.gl.

Ansøgningsfrist: 10/6-05, kl. 12.

Samfundsvidenskab

Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: 2 ph.d.-stipendier

inden for hovedområderne:

komparativ politik, internatio-

nal politik og offentlig for-

valtning og organisation. 

Omfang: 3 år med besættelse

1/9-05 el. efter aftale.

Ansøgningsfrist: 30/5-05, kl. 12.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Eksamen

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: De naturvidenskabelige

fag.

Termin: Blok 4 studieåret

2004/2005.

Tilmelding: Automatisk tilmel-

ding til eksamen for studeren-

de der er tilmeldt undervis-

ningen. Hvis du ikke er til-

meldt undervisningen, skal til-

meldingen foregå i perioden

25-29/4-05 via

www.punkt.ku.dk el. til Stu-

die- og Eksamenskontoret en-

ten pr. brev, e-mail el. ved

personlig henvendelse.

Tilmelding til reeksamen: På

blok 3 og 4 i uge 29-30 via

selvbetjeningen på

www.punkt.ku.dk el. til Stu-

die- og Eksamenskontoret.

Eftertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: For kurser med lø-

bende evaluering el. aktiv

undervisningsdeltagelse skal

afmelding ske senest ved ud-

gangen af 4. undervisnings-

uge. For alle andre eksamener

skal afmeldinger til eksamen

ske skriftligt til Studie- og 

Eksamenskontoret el. via

www.punkt.ku.dk senest 1

uge før eksamen. Ved mundt-

lige eksaminer der strækker

sig over flere dage, regnes

fristen fra en uge før første

eksamensdag. 

Yderligere oplysninger:

www.nat.ku.dk/studerende/.

Studie- og Eksamenskontoret,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh.

K, tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-

eksamenskontor@adm.ku.dk.

Udlej din bolig i sommerferien
Øresundsuniversitetet søger boliger til de studerende der skal læse ved Øresund Summer University 

sommeren 2005. Udlejningsperioderne kan strække sig fra 3 uger til 2 måneder. 

Kontakt Thomas Frydendahl Berg, e-mail: tfb@oresund.university.dk. Se www.summeruniversity.dk.

Islamisk havekultur i Centralasien

Foredrag af arkitekt Steen Estvad Petersen

Tid: 12/5 kl. 18.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab,

info@centralasien.dk

The lecture will be based on Steen Estvad Peter-

sens acclaimed, recently published book ‘Drøm-

men om Paradiset’ (The Dream of Paradise). Wri-

ter and architect Steen Estvad Petersen will focus

on the marvellous Timurid gardens of Samarqand

and Bukhara and the symbolism and aesthetics of

their canal systems. Steen Estvad Petersen has tra-

velled for more than 25 years in the Islamic World

from Spain to Kashmir and published several 

books and articles on the subject. På billedet ses

Ulugh beg madrasaen i Samarkand (red.). 
F O T O :  S T E E N  E S T VA D  P E T E R S E N

Spin Chains and String Theory
Niels Bohr Institute Colloquium with Charlotte Fløe Kristjansen, Nordita 

Tid: 11/5 kl. 15.15

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 3 

Arr.: Niels Bohr Institute

Transport, mobilitet og køn
Forelæsning af Helene Hjort Oldrup

Tid: 12/5 kl. 12.00-13.00

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, lok. 16.1.56

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning

Schooled Sexuality among Minangkabau 
Teenage Girls
Gæsteforelæsning af Lyn Parker, Senior Lecturer, University of Western Australia, Crawley, WA, 

Australien

Tid: 12/5 kl. 14.15-16.00

Sted: NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier, Leifsgade 33, lok. 305, 3. sal

Arr.: NIAS og Institut for Antropologi

Assimilation for begyndere og viderekomne: debatten om fremtiden
blandt europæiske jøder 1848-1918
Foredrag af Margrethe Brock-Nannestad, Denmark’s International Study Program. Billetter a 75 kr. 

købes via www.PolitikenBillet.dk

Tid: 12/5 kl. 19.00

Sted: Diamanten, Søren Kierkegaards Plads 1, Blixen Salen

Arr.: Dansk Jødisk Museum, www.jewmus.dk

Alle veje fører til Lagoa Santa
Foredrag af forsningsadjunkt Michael Sterrl, Botanisk Museum

Tid: 12/5 kl. 19.30

Sted: Biologisk Intitut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf

Religion og politik, sekularisme og 
sekularismekritik
Foredrag og debat med cand.scient.pol., ph.d. Anders Berg-Sørensen. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 12/5 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

The relationship between physical activity and self-concept 
in young people
Gæsteforelæsning af prof., Dr.päd. Wolf-Dietrich Brettschneider, Universität Paderborn, Tyskland

Tid: 13/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Nørre Allé 53, Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt, rstelter@ifi.ku.dk



Tekst og kontekst – runer og arkæologi
Foredrag af ph.d.-stipendiat Lisbeth Imer

Tid: 13/5 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

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

Retskemi – analytiske og farmakologiske apekter
Tiltrædelsesforelæsning af afdelingsleder, prof. dr.med. Kristian Linnet, Retskemisk Afdeling, 

Retsmedicinsk Institut

Tid: 13/5 kl. 14.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, linnet@post7.tele.dk

Erhvervsvejledning
Internt kursus for vejledere på Københavns Universitet. Hvordan ser fremtidens akademikerarbejdsmar-

ked ud? Hvordan forholder man sig til beskæftigelsesprognoser og arbejdsløshedstal? Hvordan vejleder

man studerende om erhvervs- og karrierevalg?

Tid: 23-24/5

Sted: Fiolstræde 22, 4. sal

Arr.: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning. Tilmelding på www.ku.dk/sa/studievalg

BIOSAs halvårsmøde 
Formålet er at fremme det faglige og sociale netværk ml. specialestuderende i bioteknologi. 

Tilmelding til nis@stud.ku.dk. 200 kr. betales senest 1/5

Tid: 28-29/5 kl. 9-18

Sted: Skt. Helene, Tisvildeleje

Arr.: Biotech student’s association, BIOSA, www.biosa.org

Seventh Baltic Summer School
The Molecular, Genetic and Cellular Basis for Diseases in the Brain and Spinal Cord -Mechanisms and

Emerging Technologies. See www.balticsummerschool.net

Tid: 14/-26/8 

Sted: The Panum Institute

Deadline for registration: May 15, 2005.

Arr.: Baltic Summer School Committee

World and Mind – New Perspectives on the Internalism-Externalism
Debate
Konference. For yderligere oplysninger se www.cfs.ku.dk

Tid: 27-29/9 kl. 9.00-17.45

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning i samarbejde med Den Danske Forskerskole i Filosofi, Idé- og

Videnskabshistorie

First Person Methodologies in Cognitive Science

Tid: 24/5 kl. 14.00-18.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 22.0.11

Arr.: The Danish Society for Philosophy and Psychology, Centre for Theoretical and Empirical 

Consciousness Studies and Centre for Subjectivity Research, Patrick.Renault@psy.ku.dk

Symposium

On the Indispensability of the First Person
Uriah Kriegel, University of Arizona, USA 

Dennett’s Phenomenology 
Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, Copenhagen, Denmark 

The Subjective Turn – A Review of Recent First Person Methodology in Cognitive Science
Morten Overgaard, Hammel Neurocentre, Aarhus UH, Denmark 

Further information contact: e-mail: Patrick.Renault@psy.ku.dk.
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Legatuddelinger

Hotelejer Anders Månsson
og hustrus legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 800.000 kr. i portioner på

10.000 kr.

Forskningsstøtte

Forskning i ludomani
Støtte: Forskningsrådet for Sam-

fund og Erhverv, Forsknings-

rådet for Kultur og Kommuni-

kation og Forskningsrådet for

Sundhed og Sygdom indkal-

der hermed i samarbejde med

Det Strategiske Forskningsråd

ansøgninger om støtte til

forskning i ludomani. 

Ansøgningsfrist: 1/6-05, 

kl. 15.00.

Vedvarende Energi og 
Miljømæssig Bæredygtig
Energiproduktion
Støtte: Støtte til strategisk

forskning. I 2005 i alt 65,2

mio. kr. Midlerne opslås ad 

to omgange hvor der i første

opslag udbydes en pulje på

op til 40 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 8/6-05, 

kl. 15.00.

Kandidat: Cand.phil. Mikkel Bo

Madsen.

Tid: 3/5-05, kl. 13.30.

Sted: Øster Farimagsgade, 5. sal,

lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse på Sociologisk 

Institut, Tanja Bach Nielsen,

tlf. 3532 3931. 

Sundhedsvidenskab

Multiparametric Flow Cytome-

try and RT-PCR screening in 

Acute Myeloid Leukemia

Kandidat: Marianne Hutchings

Hoffmann.  

Tid: 3/5-05, kl. 14.00. 

Sted: Lille Auditorium, Amtssy-

gehuset i Herlev.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

marianne.hoffmann@

dadlnet.dk. Se også www.

sund.ku.dk/ph.d.-forsvar/

resumeMarianneHoffmann.

htm.

Humaniora

Ballethistoriens anden. 

Moderne scenisk dans 

i Danmark 1900-1975 

Kandidat: Karen Vedel.

Tid: 13/5-05, kl. 14.15. 

Sted: KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Kunst og Kul-

turvidenskab, KUA.

Rekruttering og reproduktion –

om praktikker og italesættelser

i pædagoguddannelsen

Kandidat: Søren Gytz Olesen.

Tid: 2/6-05, kl. 13.15. 

Sted: KUA, lok. 23.4.39.

Afhandling: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling, KUA.

Naturvidenskab

Thermal Maturity in Volcanic-

Influenced Sedimentary Basins,

East Greenland

Kandidat: Thomas Preuss.

Tid: 13/5-05, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, 

Øster Voldgade 10, Aud. A,

trappe A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos Merete Lykke 

Johansen, Geologisk Institut.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Interleukin-6 in exercise  

Doktorand: Cand.med. Adam

Steensberg.

Tid: 20/5-05, kl. 14.00.

Sted: Hannover auditoriet, 

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3 B. 

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Else Tønne-

sen og prof., overlæge,

dr.med. Bjørn Richelsen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, ph.d. Jørgen Vinten,

tlf. 3532 7561.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Copenhagen Muscle 

Research Centre M7641, Rigs-

hospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø for 130 kr. inkl.

forsendelse. Ved selve for-

svarshandlingen foreligger

disputatsen til fri afhentning.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Man må indstille sig – 

Globalisering og aktiv arbejds-

markedspolitik

Symposium om Einstein og Danmark er flyttet
Mødet der er annonceret i UA 14/04 og finder sted 27. maj kl. 10-17 er 

flyttet til Carlsberg Akademiet, Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby. 

Kørselsvejledning: www.carlsbergfondet.dk/PDF/vejviser.PDF.
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HUM-FEST IVAL

Af Anna Bak

På Humaniorafestivalen lørdag og søndag
den 7.-8. maj fremviser Det Humanistiske
Fakultets undervisere, studerende og gæs-

ter udefra et bredt udvalg af det humaniora har
at byde på. 

I løbet af de to festivaldage kan man opleve
omkring 50 spændende foredrag og et væld af
andre gode tilbud i form af bl.a. udstillinger,
film, musik og rundvisninger. Det hele foregår i
og omkring universitetets nye bygninger på
Njalsgade. Alt er gratis – undtagen maden.

På festivalen forsøger Det Humanistiske Fa-
kultet at indfange humanioras mangfoldighed
under temaer som: At rejse er at leve – og over-
leve, Vores Grækenland, Asien og Vold og død i
computerspil. 

Festivalgæsterne kan bl.a. høre foredrag om
så forskellige emner som: Europas græske rød-
der, Islands Brygge i 100 år, Japansk popkultur,
Ballethistorie og Bare baller i litteraturen. Man
kan også opleve musikalske indslag med bl.a.
det multikulturelle orkester The Middle East

Peace Orchestra der spiller koncerter for fred.
Herudover vises der spændende film som fx
storfilmen ‘Troy’ om Den trojanske krig med
Brad Pitt som hovedrolleindehaver i lændeklæ-
de... 

Kalligrafi, kitsch og computerspil 
Festivalen byder også på et hav af udstillinger
og boder. Besøg fx det store computergame lab
og se hvordan spilanalyser bliver til, og prøv 
de spil som forskerne og de studerende analyse-
rer. 

Læg bagefter vejen forbi de ph.d.-studeren-
des posterudstilling og mød fakultetets unge
forskere live og bliv klogere på hvad de bruger
deres energi på. 

Eller besøg de farverige asiatiske og græske
boder og bliv inspireret af græsk brugskunst og
asiatiske specialiteter som kalligrafi og origami
– eller kinesisk karaoke-kitsch. 

Man kan også deltage i en rundvisning i de
nye universitetsbygninger og studere den flotte
arkitektur og den moderne kunst i bygninger-
ne. Eller komme på en guidet tur i Ørestad

Humanioras 
herligheder fremvises

Den anden weekend i
maj slår Københavns 
Universitet Amager
(KUA) dørene op for
årets store Humaniora-
festival og inviterer
indenfor til prøvesmag-
ning af alt godt fra 
Københavns Universitets
største fakultet 
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Nord og besøge KUA’s nye naboer IT-Universite-
tet, Karen Blixen Parken og den nye DR By. 

Rå muskelkraft 
Hvis man får lyst til at hvile hjernen og bruge
musklerne i stedet for hjernevindingerne, er
man velkommen til at hoppe i Universitetskana-
len og afprøve sine evner i kanoerne. 

Skulle sulten melde sig efter de fysiske an-
strengelser, kan man snuppe en bid mad i fakul-
tetets kantine der byder på mange lækre sager
fra ud- og indland. Både lørdag og søndag ser-
veres der brunch med foredrag fra kl. 10.45 til
12.00.

anna@humanist.ku.dk

På www.humaniorafestival.dk kan du finde pro-
grammet for årets Humaniorafestival. Yderligere
oplysninger på telefon 3532 9227.

Anna Bak er informationsmedarbejder på 
Det Humanistiske Fakultet.


