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Klar til krigenForskere fra Københavns Universitet er
klar til at rykke ud i medierne med øje-
blikkelig varsel når Bush og Blair giver
startsignalet til angrebet på Irak. LÆS SIDE 4

Forskningsområder
plyndres
På Carsten Niebuhr Instituttet sidder en række
forskere og er bekymrede. Plyndringer af
arkæologiske udgravninger og en kommende
Golf-krig vil sætte deres forskning i Den Nære
Orient mange år tilbage.  LÆS SIDE 5

Popslag på 
Musikvidenskab
MI-lodi Grand Prix 2003 på Musikvidenskab gav
Heick, Seebach og Brødrene Olsen baghjul med
et ti års jubilæumsdrøn af et show.  LÆS SIDE 20

Farligt eller fagligt redskab
Er studenterevalueringer farlige formularer eller
kilden til kundskab? Konference om evaluering 
af undervisning satte de evige spørgeskemaer til
debat.  LÆS SIDE 7
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Universitetsavisen

Et emne har fået ganske særlig opmærksomhed i
medierne denne vinter, og det er ikke tilfældigt.
Forskningsformidling er blevet et nøgleord i

samfundsdebatten, og det er der nok især to grunde
til. Den ene er Bjørn Lomborg-sagen som næppe be-
høver mange flere ord med på vejen. Den anden er
den universitetslov som ser ud til at blive vedtaget
inden sommerferien og som lægger særlig vægt på
universiteternes pligt til at dele deres forskningsre-
sultater med omverdenen.

Alligevel er det næsten overvældende som initiati-
verne vælder frem for tiden. Samme dag som denne
avis udkommer, afholder Danske Videnskabsjourna-
lister et seminar om etik i
forskningsformidlingen. Jour-
nalisterne har bedt Køben-
havns Universitet om at lægge
de fysiske rammer til, og der-
for finder debatten sted i
Alexandersalen på Bispetor-
vet. Deltagerne er en blanding af journalister og for-
skere, og interessen for arrangementet har på for-
hånd været stor.

Samtidig har medarbejdere på blandt andet Niels
Bohr Instituttet netop indbudt til en anden

workshop om forskningsformidling. Den finder sted
senere dette forår ved Brorfelde-observatoriet, og på
invitationslisten er en lang række af informations-
medarbejderne fra de danske universiteter.

I det hele taget mærker vi tydeligt en stigende in-
teresse for forskning og for formidlingen af den. Fle-
re aviser opprioriterer i disse måneder videnskabs-
stoffet. Jyllands-Posten har netop ansat deres første
forskningsjournalist i København, og Politiken har
udvidet siderne om ‘Vid og Sans’. 

Vi er selv ved at omstille os til i højere grad at
kunne imødekomme de krav som medierne stiller,
og det har vi en dobbelt interesse i: Dels er det helt
basalt nødvendigt for at opretholde et billede af uni-
versitetet som en institution der er i kontakt med det
omgivende samfund. Dels vil en gennemtænkt og

systematisk tilgang til medierne forhåbentlig føre til
at vi kan være med til selv at sætte dagsordenen fra
tid til anden.

Ønsket fra trykte og elektroniske medier om at
KU’s forskere stiller deres ekspertise til rådig-

hed vil vokse – det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er
vigtigt at vi selv er med til at definere de betingelser
som kontakten foregår på. 

Jeg vil opfordre til at vi som udgangspunkt er po-
sitive over for enhver henvendelse fra medierne,
men serviceringen må naturligvis ikke gå ud over
vores hovedopgaver som fortsat er undervisning og

forskning. 
Derfor er jeg også glad for

det møde som vores universi-
tetsdirektør Else Sommer for
nylig tog initiativ til sammen
med DR’s nyhedsdirektør Lis-
beth Knudsen. 15 forskere fra

KU deltog i mødet. Jeg håber at dette kun er første
lille skridt på vejen mod en egentlig KU-pressepoli-
tik og en systematisering af det arbejde som bliver
stadig mere nødvendigt.

Iden sammenhæng er det også vigtigt at medierne
får en elementær forståelse for de vilkår forskere

arbejder under. Der kan være gode grunde til at en
forsker fx ikke ønsker at dele viden som endnu ikke
har været offentliggjort i et fagtidsskrift. 

I nogle perioder kan en forsker være så optaget af
undervisning eller et projekt at der ganske enkelt ik-
ke er tid til at tage en taxa til TV-byen – uanset om
Irak står i flammer. Men mit hovedindtryk er at KU’s
forskere i meget høj grad stiller sig til rådighed for
medierne når de bliver opfordret til det. 

Og derfor kan et af målene for fremtiden være at
vi i endnu højere grad selv tager kontakten. Et andet
kan være flere og større ‘kulturmøder’ hvor vi lærer
journalisternes arbejdsvilkår at kende, og de vores.
Forståelse fremmer samtalen. ■

Over 100 kønsforskere på KU

KØNSFORSKNING – Køn i forskning –
forskning i køn er titlen på en ny publi-
kation om forskningen i køn på dansk
grund som Koordinationen for Køns-
forskning står bag. Publikationen giver
den hidtil mest omfattende præsenta-
tion af dansk kønsforskning opdelt i
temaer, projekter og netværk som vidner
om en stor bredde og mangfoldighed i
dansk kønsforskning. Forskningen præ-
senteres i 70 temaer der spænder lige fra
arbejdsmarked, velfærdsstat og etnicitet
til cyberspace, seksualitet, film og me-
dier og maskulinitet. Samtidig med ud-
givelsen af Køn i forskning – forskning i
køn åbner Koordinationen af Kønsforsk-
ning en ny online forskerdatabase med
navne og forskningsprofiler på danske
kønsforskere. I publikationen og i data-

basen omtales over 250 danske forskere som enten har køn som ker-
nepunktet i deres forskning eller hvor køn optræder som et af flere
perspektiver. En gennemgang viser ifølge Hilda Rømer Christensen,
Koordinator for Kønsforskning i Danmark, at over 100 af disse forskere
kommer fra KU.

Læs mere på www.sociology.ku.dk/sochrc/gmd.asp.

Sejr til jurastuderende fra KU

KONKURRENCE – De fire jurastuderende Peter Hedegaard Mad-
sen, Maria Søndahl Wolff, Gry Høirup og Frederik Hasling fra KU
vandt i dagene fra den 19. til den 22. februar regionalfinalen i Euro-
pean Law Moot Court Competition 2003 som blev afholdt i Slovakiet.
80 universiteter har været med i konkurrencen hvoraf 40 kvalifice-
rede sig til at deltage i en af de fire regionalfinaler. København har nu
sikret sig nen plads til All European Final der afholdes ved EF-dom-
stolen i Luxembourg. Københavns Universitet vandt regionalfinalen
både som hold og som Commission Representative. Konkurrencen
foregår som et processpil hvor de studerende agerer henholdsvis for-
svarer, anklager,  kommissionsrepræsentant og general advokat ud
fra en fiktiv sag som var den forelagt EF-domstolen. Det er første gang
et hold fra KU har kvalificeret sig til finalen.

Læs mere på www.jur.ku.dk/processpil/nyheder/.

Nyansatte bliver ældre

SENIORVÆLDE – Gennemsnitsalderen er svagt stigende blandt de
nyansatte forskere og undervisere på KU hvor den i forvejen har været
meget høj. Således er professorerne nu gennemsnitlig 52 år når de
bliver ansat, mens lektorerne er 45 og adjunkterne 38 år gamle. Den
usædvanlig høje alder ved ansættelsestidspunktet har flere årsager,
mener specialkonsulent ved UNI-C Bertel Ståhle. For det første er den
resultatet af en generel tendens i uddannelsessystemet hvor de stude-
rende færdiggør deres kandidatstudium sent. Det kan mærkes længe-
re oppe i uddannelsessystemet idet gennemsnitsalderen for et afslut-
tet ph.d.-studium nu er 35 år og fordi en ph.d. grad er blevet indført
som et minimumskrav for en adjunktstilling, er tidspunktet for fast-
ansættelse på universitet også rykket et hak opad. For det andet bliver
der i dag produceret fire-fem gange flere ph.d.-grader end der er er
ledige adjunkturer. Det har skærpet konkurrencen om de få faste for-
skerstillinger. En konkurrence der har bevirket at det ofte er ældre
forskeraspiranter med en større videnskabelig produktion bag sig der
bliver ansat.  

Af rektor Linda Nielsen 

Hipt at diskutere videnskab
»Nu er konkurrencen om forskningsmidlerne blevet så hård

at forskerne er nødt til at fortælle hvad de laver. Samtidig

betyder den forsatte udvikling af ‘Videns-Danmark’ at dan-

skerne kan tage stilling til videnskabens dilemmaer, og det

er det som vi videnskabsjournalister skal hjælpe med.«

Studievært i tv-programmet ‘Viden Om’ på DR, 

Anja Philip til Fyens Stiftstidende 25.2.2003

»Vi mærker tydeligt en stigende
interesse for forskning og for

formidlingen af den«
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FUSION PÅ KUA ▼  

Hastværk er lastværk
»Vi mener oprigtigt at en høj produktivitet og kreativitet med hensyn til såvel forskning, undervisning som

administration kun kan ske når alle ansatte trives med deres arbejde, og det gør de kun i trygge og stabile

omgivelser. Derfor vil vi indtrængende opfordre dekanatet til at stille strukturplanerne i bero.«

Åbent brev om institutsammenlægning til dekanen for Det Humanistiske Fakultet fra institutleder Karl-Erik

Frandsen, 27. november 2002, www.humanist.dk.

Af Lise K. Lauridsen

Det nye KUA handler ikke
kun om nye, lyse lokaler
til humanisterne. Også

institutstrukturen på Humani-
ora skal bygges om. Hvis alt går
efter dekan John Kuhlmann
Madsens plan, skal de nuværen-
de 22 institutter smeltes sam-
men til otte. Og det skal helst
ske inden den 1. juli hvor den
nye universitetslov træder i kraft.

Seks nye institutter er i stø-
beskeen, men kun tre af dem
ser ud til at blive til virkelighed
med mindre ledelsen på Huma-
niora skruer bissen på. 

Arnamagnæansk, Dialekt-
forskning og Navneforskning
slår deres i alt 25 VIP’er sammen

i et institut. Fakultetets næst-
største institut – Nordisk Filolo-
gi – går sammen med Almen og
Anvendt Sprogvidenskab i et
andet institut. Og endelig slår
Carsten Niebuhr, Asien, Eski-
mologi og Almen Etnologi pjal-
terne sammen i et tredje insti-
tut der måske også kommer til
at inkludere Religionshistorie.

De resterende tre forslag til
nye megainstitutter er der stor
uenighed om. Spørgsmålet er
om fakultetets ledelse vil lade
det være frivilligt for institutter-
ne om de vil være med eller ej.

Engelsk enegang
På Engelsk Institut er man ikke
specielt interesseret i forslaget
om et nyt stort institut for euro-

pæiske sprog. Men institutleder
Steen Schousboe mener at En-
gelsk bliver nødt til at deltage,
og det har han det skidt med.

»Vi synes ikke institutsam-
menlægning er et onde, men
dialogen omkring den har
været uendelig dårlig. Det er ik-
ke særlig motiverende at blive
tvunget til at samarbejde når
det har heddet sig at sammen-
lægningen skulle være frivil-
lig,« siger han. 

Engelsk har gentagne gange
spurgt hvem der skal betale for
det underskud et nyt institut for
europæiske sprog uvægerligt vil
få. Det spørgsmål har han end-
nu ikke fået svar på.

»Det nye institut bliver overbe-
mandet og underproducerende.

Skal vi så undervise dobbelt så
meget? Eller skal vi ud og låne
penge? Vi aner det ikke. Og det
bidrager til frustrationen at der
ikke bliver skabt klarhed over
økonomien i sammenlægnin-
gen. Det kan ikke kun være af
interesse for Engelsk at vide
hvem der skal betale hvad,« si-
ger Steen Schousboe.

Fakultetets sekretariatschef,
Kirsten Stenbjerre, oplyser at
det er usikkert om sammenlæg-
ningen vil blive trumfet igen-
nem trods modstand fra nogle
af fakultetets mest magtfulde
institutter.

»Om det bliver frivilligt for
de øvrige institutter at være
med, vil tiden vise. Vi håber at
der bliver taget endelig stilling
til i hvert fald tre af de seks nye
institutter allerede på næste fa-
kultetsrådsmøde,« siger Kirsten
Stenbjerre. Hun ser det som et
fremskridt hvis bare Humanio-
ra får lagt de allermindste insti-
tutter med to til ti ansatte sam-
men i nogle større enheder. De
tre nye institutter der er enig-
hed om, omfatter netop nogle
af Humanioras mindste insti-
tutter fx Eskimologi, Navne-
forskning og Arnamagnæansk. 

Vent nu lidt
Dårlig timing er den vigtigste
årsag til at Historie – fakultetets
tredjestørste institut – ikke vil
være med til at lave nye store
institutter lige nu.

»Vi har ikke noget imod hver-
ken bestemte personer eller
konstellationer i forslaget til ny
institutstruktur, men tiden og
måden er forkert,« siger insti-
tutleder Karl-Erik Frandsen.

Institut for Historie har en pas-
sende størrelse nu, mener han. 

»Vi kan sagtens klare fremti-
dens opgaver med den størrelse
vi har nu hvor vi er omkring 50
ansatte. Derfor er vi på Historie
blevet enige om at vi ikke vil
være med til en sammenlæg-
ning. En ny ledelse vil forment-
lig lave en helt anderledes
struktur, så de nuværende lap-
perier tjener ikke noget for-
mål,« siger Karl-Erik Frandsen.

Og hvorfor har ledelsen på
Humaniora så travlt med at nå
at lave en institutsammenlæg-
ning lige inden universiteterne
får en helt ny styreform?

»Tidspunktet passer nu. Efter
den ny universitetslov er trådt i
kraft til sommer, er det ikke sik-
kert Konsistorium vil kunne
godkende en institutsammen-
lægning fordi der ikke er be-
føjelser til at godkende så store
ændringer i overgangsperioden
mellem valgte og ansatte lede-
re. Og så må vi vente helt til
2005 når de ansatte ledere for
alvor træder til,« siger Kirsten
Stenbjerre.

Musik skuffede
Film- og Medievidenskab vil
også hellere være single frem

for at fusionere sine cirka 17
VIP’er med de andre tre insti-
tutter for æstetiske fag: Kunst-
historie, Dans og Teaterviden-
skab, Musikvidenskab og Litte-
raturvidenskab.

»Vi er et velfungerende insti-
tut, og vi vil gerne bevise at vi
også med vores størrelse kan
følge med udviklingen og selv
tage vare på vores økonomi. Vi
har tilbudt os som forsøgskanin
og forestiller os konkret at et
sekretariat vil kunne betjene
mindre institutter som vores
med for eksempel juridisk
hjælp eller andre ydelser som
det ikke vil kunne betale sig at
have på hvert enkelt institut,«
siger Anne Jerslev, institutleder
for Film- og Medievidenskab.

De andre tre institutter er el-
lers parate til at indgå æstetisk
ægteskab. Især Musikvidenskab
ser store muligheder i et nyt
stort æstetisk institut med 2-
3.000 studerende. I dag ligger
instituttet  isoleret i Indre By
langt fra resten af Humaniora. 

»Vi så for os et nyt institut
hvor vi kunne få fælles facilite-
ter med de andre fag og komme
ud af den isolation vi er i nu.
Rent fagligt ville der være enor-
me muligheder i det,« siger Pe-
ter Woetmann Christoffersen,
institutleder på Musikviden-
skab. Først om ti år skulle der
blive plads til Musikvidenskab
på det til den tid knap så nye
KUA. ■

likl@adm.ku.dk
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KLUDE-
TÆPPE –
Hvordan insti-

tutterne på

humaniora

vælger at slå

kludene sam-

men, er endnu

et åbent

spørgsmål.

Humaniora er vant til fusioner. I starten af 80’erne 

var der 45 institutter på Humaniora. I dag er der kun 

22 tilbage, men det er åbenbart stadig for mange.

Baggrunden for at fusionere en gang til er blandt 

andet den nye universitetsreform der lægger langt 

flere beføjelser ud til institutterne. Det kræver større

enheder. 

Rigsrevisionen anbefalede i en rapport universiteterne

at lade ansvar for budgettet følge med ansvaret for

opgavernes udførelse. Sådan er det ikke i dag. Fakul-

tetet fordeler pengene, og institutterne står for de

praktiske opgaver. Men decentraliseringen af øko-

nomien og magten på universitetet kræver større in-

stitutter. Hvor store institutterne skal være, er der dog

delte meninger om på Humaniora. 

De seks nye institutter der nu er til debat, ser sådan ud:

De tre sikre
Institut 1: Det Arnamagnæanske

Institut, Center for Dansk Dialekt-

forskning og Institut for Navne-

forskning. I alt ca. 25 VIP’er.

Institut 2: Institut for Nordisk

Filologi (Dansk, Finsk, Minoriteter,

Kvinde- og Køn) og Institut for

Almen og Anvendt Sprogviden-

skab (Lingvistik, Audiologopædi og

Sprogpsykologi). I alt ca. 51 VIP’er.

Institut 3: Carsten Niebuhr Insti-

tuttet, Asieninstituttet, Institut for

Eskimologi, Afdeling for Almen

Etnologi og måske Institut for Re-

ligionshistorie. I alt ca. 41 VIP’er.

De tre usikre
Institut 4: Engelsk Institut, Ro-

mansk Institut, Institut for Tysk og

Nederlandsk, Institut for Græsk

og Latin og Østeuropainstituttet. 

I alt ca. 77 VIP’er.

Institut 5: Institut for Historie 

og Institut for Arkæologi og Et-

nologi. I alt ca. 46 VIP’er.

Institut 6: Institut for Littera-

turvidenskab, Film- og Medievi-

denskab, Kunsthistorie, Dans,

Teatervidenskab og Musik-

videnskabeligt Institut. 

I alt ca. 67 VIP’er.

Institutter udenfor
sammenlægningen
Psykologi: Fakultetets største

institut fusionerede til sin nuvæ-

rende størrelse i 1999. Psykologi

har søgt om overflytning til 

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Filosofi, Pædagogik og

Retorik: Er med sine godt 30

VIP’er et af de store institutter. 

De tre fag fusionerede i 1992 og

er ikke med i forslaget til ny in-

stitutstruktur på KUA.

Fra 22 til otte
institutter

Tvangsægteskab
på Humaniora?
Humanioras 22 institutter skal svejses
sammen til otte, men tre af de største
institutter vil ikke giftes
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CYBERKRIG – Moderne krigsførelse bliver mere og mere kompliceret og øger behovet for medieegnede forskere. Her demonstrerer en ameri-

kansk soldat den nyeste udrustning med mikrofon og hovedtelefon i hjelmen, natkikkert og infrarøde sensorer. Via billedskærmen forsynes han

permanent med de nyeste informationer.  
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Af Richard Bisgaard

Ti, ni, otte, syv, seks... Ned-
tællingen til krig er i fuld
gang, og i skrivende stund

står kun to muligheder åbne:
Enten gives freden endnu en
chance takket være dygtig
fransk diplomati og folkelig
modstand. Eller også slipper
Bush og Blair krigen løs mod
Saddam Hussein med alle de
konsekvenser det vil få for den
irakiske befolkning og det inter-
nationale system.

15 VIP’er fra KU afholdt for en
måned siden med to af DR’s
topfolk, nyhedsdirektør Lisbeth
Knudsen og redaktionschef Ar-
ne Notkin. Anledningen var at
Lisbeth Knudsen i dagspressen
havde efterlyst flere eksperter
fra universiteterne der er villige
til at stille op i medierne. 

»Jeg er træt af Tordenskjolds
soldater. Ikke fordi de gør det
dårligt, tværtimod. Men fordi vi
i Danmarks Radio simpelthen
har brug for en større mangfol-
dighed i valget af eksperter,« si-
ger hun om det journalistiske
behov i forbindelse med den in-
tensive dækning af Irakkrisen i
de kommende måneder. 

»Der er jo brug for mange
forskellige specialister for at
sikre seere og lyttere en ordent-
lig baggrundsinformation – om
Mellemøsten, om Irak, Tyrkiet,
islam, bakteriologisk krigsførel-
se og så videre og så videre. Her
har vi simpelthen brug for at
universitetet spiller med og gør
opmærksom på hvem der ligger

Uanset hvad står forskere på
Københavns Universitet klar
med forklaringer og fortolknin-
ger. Og denne gang er det vel at
mærke ikke kun Tordenskjolds
soldater der mere eller mindre
frivilligt stiller op i mediernes
frontlinie. Tværtimod mobilise-
rer universitetet nu også reser-
verne og opfordrer alle forskere
som kan bidrage til at perspek-
tivere den aktuelle situation
omkring Irak-konflikten, til at
lade sig indskrive på en navne-
liste som løbende sendes ud til

redaktionerne i den trykte og
elektroniske presse.

»Formålet er på en og samme
gang at servicere medierne og
gøre livet lettere for forskerne
selv. Vi ved jo at en håndfuld af
forskerne alligevel vil blive ki-
met ned når det brænder på, og
så kan vi lige så godt sikre at
journalister kommer igennem til
de rigtige folk i første omgang,«
siger universitetets kommunika-
tionschef, Claes Amundsen.

Indtil videre har ikke færre end
27 forskere fra vidt forskellige
fagområder skrevet sig på listen
– og flere kommer til hele tiden.

»Det siger noget om universi-
tetets faglige bredde og tyngde
– og er med til at synliggøre at
Københavns Universitet er et af
landets stærkeste også på dette
område,« siger Claes Amundsen.

Flere eksperter, tak
Presselisten over KU-forskere er
et direkte resultat af et møde som
universitetsdirektør Else Som-
mer, kommunikationschefen og

inde med hvilken viden om
hvad,« siger hun.

Og at en liste over KU-forskere
med specialviden om fx Irak er
noget man kan bruge på redak-
tionerne, er der næppe tvivl om.

»Det er et fremragende initia-
tiv. Jeg har efterlyst en sådan li-
ste i mange år,« siger udlands-
redaktør Kristian Mouritzen
der har det daglige ansvar for
DR-Nyhederne på TV-Avisen,
Horisont, Radioavisen, Refleks
og Morgenmagasinet. 

Han håber at andre universite-
ter efterligner eksemplet og at
danske forskningsinstitutioner
kan enes om at lave en egentlig
forskerbog ligesom i Tyskland
hvor journalister hurtigt og præ-
cist kan slå op og finde ud af
hvem der er eksperter i ‘giraffer-
nes parringsleg’, ‘biologiske
kampstoffer’ eller hvad de nu
har brug for, som han udtryk-
ker det.

»Vores problem er jo at Dan-
mark er så lille og at medierne
bruger de samme eksperter til
hudløshed,« siger han. 

»Generelt har det jo været
sådan at KU har været ekstremt
usynlige i forhold til både den-
ne konflikt og andre brænd-
punkter sammenlignet med
især Syddansk Universitet. Nu
er vi blevet opmærksomme på
at landets største universitet
også har en lang række forskere
vi kan bruge, og det har vi alle-
rede haft stor gavn af,« siger
Kristian Mouritzen. 

Mediekedlen i kog
En af de forskere som DR-Nyhe-
der allerede har haft meget
glæde af, er Peter Viggo Jakob-
sen fra Statskundskab. Som for-
sker i det diplomatiske spil i
forskellige internationale orga-
nisationer og civile og militære
indsatser efter en krig, er han
frisk morgen, middag og aften
med kommentarer til den sene-
ste udvikling i FN’s Sikkerheds-
råd eller FN-inspektør Hans
Blix’s seneste rapport om af-
væbningen af Saddam Hussein.

»Det er jo mit arbejde som
forsker at bidrage med infor-
mation hvis journalister eller

andre gerne vil have noget at
vide om det jeg ved noget om.
Men der er også en grund til at
mit privatnummer ikke er skre-
vet på listen, og det er at jeg
helst vil klare det i min arbejds-
tid,« siger han. 

Mediekedlen er imidlertid al-
lerede i kog. Begge nyhedska-
naler er ved at line op med eks-
perter som de forsøger at kapre
til deres egne kanaler, og Peter
Viggo Jakobsen er da også ble-
vet spurgt af DR om han er vil-
lig til at stå til rådighed. 

»De lagde ud med at jeg nær-
mest skulle stå til rådighed 24
timer i døgnet når krigen først
gik i gang. Så sagde jeg til dem
at det ville jeg ikke gøre gratis,
og siden har jeg ikke hørt fra
dem i den sag. Men, sagde jeg
til dem, de kan sikkert sagtens
finde en anden som også gerne
vil gøre det gratis.« 

Professor i medievidenskab
Stig Hjarvard har det på samme
måde: 

»Medierne har stofhunger i
den slags situationer og brug
for nogen der snakker mens de
venter på næste begivenhed.
Derfor gælder det om at afveje
om man stiller op til noget ri-
meligt,« siger han og mener i
øvrigt ikke at offentligt ansatte
forskere generelt skal have pen-
ge for at stå til rådighed for
pressen.

»Tværtimod kan det blive lidt
problematisk hvis medierne be-
gynder at købe ekspertudsagn
og prisen bliver afgørende for
det. Der må forskere altså have
en vis forpligtelse til at stille op,
men hvis nogen ikke vil, kan de
jo bare lade være. Men når man
så beder folk om at stille op
søndag aften i en radiodebat,
kunne det da være meget pænt
af stationen at give folk en eller
anden form for fremmødeho-
norar,« siger han.

Og det er da også den nor-
male praksis, understreger ny-
hedsredaktør Kristian Mourit-
zen og oplyser at forskere og
andre som regel får mellem
1.000 og 1.500 kroner for et in-
terview i TV-byen om aftenen
og i weekenden. ■

rjb@adm.ku.dk

KUmmunikat ion ▼  

Statskundskab: 
• Lektor Birthe Hansen: Terror-

isme, masseødelæggelses-

våben, Mellemøsten 

• Lektor Lene Hansen: 

Især FN og NATO

• Professor Bertel Heurlin: 

USA, EU, ny verdensorden

• Lektor, ph.d. Peter Viggo Jakob-

sen: Det diplomatiske spil

• Lektor, ph.d. Henrik Larsen: 

Bl.a. dansk udenrigspolitik

• Professor Ole Wæver: Mest om

storpolitikken omkring Irak.

Retsvidenskab
• Professor Ole Espersen: 

International ret og FN

• Lektor Jørn Vestergaard: 

Strafferet.

Sociologi
• Lektor Lars Bo Kaspersen: 

Krigens konsekvenser.

Afrikastudier
• Professor Holger Bernt Hansen:

Afrikanske syn på krisen i Irak.

Film- og Medievidenskab
• Professor Stig Hjarvard: Inter-

national nyhedsformidling

• Lektor Karsten Fledelius: 

Bl.a. Iraks historie, den første

Golfkrig.

Psykologi 
• Amanuensis, cand.psych. Finn

Bjerke: Børn og krig.

Filosofi, Pædagogik 
og Retorik
• Professor Christian Kock: 

Den storpolitiske retorik

• Ph.d.-stipendiat Jakob Steens-

gaard: Frihed, retssikkerhed.

Engelsk
• Lektor Russell Duncan: 

Amerikansk politik og historie.

Religionshistorie
• Lektor Morten Warmind: 

Religion og samfund.

Medicinsk Anatomi
• Professor Mogens Claësson:

Bl.a. immunsystemet og kemi-

ske våben.

KU’s Irak-liste

KU klar til krigen
Forskere fra Københavns
Universitet er klar til at rykke
ud i medierne for at perspek-
tivere Bush og Blairs planer om
at bombe Bagdad og styrte
Saddam Hussein  

Kvinde for krig
»Jeg er ikke for en krig for enhver pris. Men i nogle situationer vil det være det mindst ringe valg. Det kom-

mer an på situationen. Men afvæbningen går for langsomt og kører fuldstændigt efter den irakiske drejebog

med at trække tiden ud og lade sig afvæbne lidt før enhver afstemning i Sikkerhedsrådet«

Birthe Hansen, lektor ved Institut for Statskundskab, Information 8.3.2003 



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  4  . 2 0 0 3 5

Af Allan Helleskov Kleiner

På Carsten Niebuhr Institut-
tet på Københavns Univer-
sitet sidder en række for-

skere og er bekymrede. Plyn-
dringer af arkæologiske ud-
gravninger og en kommende
Golf-krig vil sætte deres forsk-
ning i Den Nære Orient mange
år tilbage. 

»Hvis der kommer voldsom-
me bombardementer i Irak, er
det sandsynligt at væsentlige
dele af de ruiner der er i landet
vil blive ødelagt,« siger lektor
Mogens Trolle Larsen.

Arkæologerne udgraver især
i Nord- og Sydirak. En bakke
kan i de områder gemme en
ruin. Ofte enorme ruiner. De
kan være op til to kilometer i
diameter. 

»I Danmark tager det måske
en sæson at grave en ruinhøj
ud, men i Irak er de så store at
det kan tage flere hundrede år.

Nogle af ruinhøjene har allere-
de været under udgravning i 75
år, og det er kun ganske få dele
der er blevet gravet ud. Det er
et gigantisk arbejde,« siger Mo-
gens Trolle Larsen.

Han fortæller entusiastisk
om Assyrien og Mesopotamien
mens han tager bøger ned fra
sit kontors bugnende hylder.
Bunken af blå, røde og brune
bøger på hans skrivebord vok-
ser efterhånden som han
lægger bøgerne fra sig igen.

»Det er 20 år siden jeg sidst
har været i Irak, og det har jeg
det rigtig dårligt med. Jeg følte
at styret i Irak misbrugte mig.
Og så blev jeg hellig og ville ik-
ke have noget med dem at gøre.
Det fortryder jeg nu.«

Han oplevede pludselig at se
sig som medunderskriver på et
hyldesttelegram til Saddam
Hussein. Herefter valgte Mo-
gens Trolle Larsen at holde sig
væk. Han føler dog at han bur-
de have støttet sine irakiske
kolleger og have fundet sig i
styrets propaganda. 

Uoprettelige skader
Der er allerede sket uoprette-
lige skader siden den seneste
Golf-krig i 90’erne. Assyrernes
og mesopotamiernes rige vare-
de fra 4.000 til 539 før vores
tidsregning. 

De udviklede det første
skriftsprog og skrev alt ned.
Derfor findes der i udgravnin-
gerne alt lige fra vaskeriregnin-
ger til filosofiske værker – eller
det burde der gøre.  For siden
Golf-krigen er oldtidsfund som
relieffer, segl og især skrifttav-
ler begyndt at dukke op på an-
tikvitetsmarkeder rundt om-
kring i verden. Udgravningerne
bliver simpelthen plyndret. 

Et særlig grelt eksempel er
tronrummet i Sankeribs palads
i Nineve hvor relieffer er blevet
slået i småstumper og sendt til
Europa. 

»Det er svært at sige hvor

mange skriftlige værker der fin-
des, men på museerne rundt
om i verden vil jeg gætte på at
der er fra en halv til en hel mil-
lion skrifttavler. Og så ligger
der naturligvis langt flere og
venter på at blive gravet ud. De
er virkelig mange penge værd.
Og der er købere til dem, det er
der ingen tvivl om.« 

Oldsagerne bliver solgt på de
sorte markeder. Det kan være
svært at bevise at lertavlerne er
stjålne, for der er kun meget
lidt kontrol med hvilke kultur-
skatte der findes i Irak. Det
skyldes blandt andet handels-
boykotten af Irak.

»Før Golf-krigen var der næ-
sten ingen illegal handel med
kulturskatte fra Irak, men efter
krigen er situationen fuldstæn-
dig forandret. Handelsboykot-
ten betyder blandt andet at det
er forbudt at sælge film til Irak.
Irakerne kan derfor ikke tage
billeder af kulturskattene og der-
for heller ikke registrere dem. 

Det er også svært at komme 
i kontakt med forskerne der-
nede. Der findes for eksempel
intet domænenavn for Irak på
internettet. Vi aner ikke hvad
der sker. Det er frygteligt,« si-
ger Mogens Trolle Larsen mens
han bøjer den metalbrevåbner
han har holdt i hænderne gen-
nem store dele af interviewet.

Smadret højkultur
En krig mod Irak er ikke popu-
lær på Carsten Niebuhr Institut-

tet, men det er Saddam Hussein
heller ikke.

»Der er vel ingen mennesker
der kan forsvare Saddam Hus-
seins regime og den måde han
styrer landet på. Det kan man
ikke have nogen sympati for. 
På den anden side er en krig
heller ikke løsningen. Det vil
kræve uhyggelige ofre. Tænk
bare på alle de civile tab. Jeg
kan ikke begribe at man i det
21. århundrede ikke kan løse
problemerne på andre måder
end ved at smide bomber i
hovedet på folk. Problemet er
bare at der ikke synes at være
nogen mulighed for en politisk
løsning.«

Selv om en krig kunne fjerne
Saddam Hussein fra magten, er
det ikke sikkert at forholdene
bliver bedre for forskerne som
drømmer om at vende tilbage
til udgravningerne.

»Vi ved jo ikke hvad der vil
ske efter en eventuel krig.
Umiddelbart tror jeg ikke at det
vil blive bedre. En række år
med kaos vil helt sikkert for-
værre situationen yderligere.«

Arven fra Den Nære Orient
har ifølge Mogens Trolle Larsen
haft stor betydning for den må-
de vi lever på i dag.

»I vesten kalder vi det civi-
lisationens vugge. Det er her vi
finder de første store byer med
monumentalarkitektur skrift,
og komplekse politiske, kultu-
relle og sociale strukturer. Sam-
men med Ægypten repræsente-
rer Mesopotamien menneske-
hedens første forsøg på at ska-
be en udviklet højkultur.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er free-
lance journalist.

IRAK ▼  

Forskningsområder plyndres
Forskere der arbejder
med Iraks oldtids-
historie, oplever at
landets arkæologiske
udgravninger bliver
plyndret. En krig vil
næppe gøre situatio-
nen bedre – snarere
tværtimod

BOMBEMÅL – Den vestlige civilisation opstod i

de områder som efter al sandsynlighed vil blive bom-

bet under en kommende Golf-krig.

MAGTES-
LØS – 
Mogens Trolle

Larsen kan in-

tet gøre for at

stoppe udplyn-

dringen af sit

forsknings-

område.

Bevaringsværdige
»Jeg ved at der er bestræbelser i gang for at forskere skal udpege særligt bevaringsværdige

kulturværdier til det amerikanske og britiske forsvar i det håb at de ikke bliver bombemål.«

Jørgen Bæk Simonsen, Det Danske Institut i Damaskus i Syrien 

til Jyllands-Posten den 19. februar 2003.

ASSYRIEN OG MESOPOTAMIEN

Det assyriske og mesopotamiske rige: fra det fjerde år-

tusind til 539 før vores tidsregning. Arven og historien fra 

de  to riger kaster lange skygger ind i vores tid. Ideen om

cirklens 360° stammer fra dengang. Det samme gør timens

60 minutter. Paradis skulle efter sigende have ligget hvor

floderne Tigris og Eufrat mødes. Et af verdens syv vidun-

dere, Babylons hængende haver, lå også her.
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Af Lise K. Lauridsen

Cand.scient.adm. Torben Petersen læste på
Københavns Universitet og RUC fra 1981
til 88 og tog studielån for cirka 170.000

kroner. I dag, 15 år efter at staten har overtaget
alle de gamle studielån, skylder han 375.000 kro-
ner selv om han i hele perioden har betalt mere
end 200.000 kroner tilbage. 

Sådan er vilkårene for selv mønsterstuderende
fra firserne.

Dengang gik staten nemlig kun ind og kautio-
nerede for et lån i banken. Den studerende skulle
så betale en markedsrente på fx 14 procent. Til
sammenligning er renten på de nuværende stu-
dielån fire procent mens man læser.

Det var ingen hemmelighed at studielån var en
risikabel affære. Men for Torben Petersen og
mange andre var incitamentet til at få en uddan-
nelse langt større end skrækken for gæld.

»Jeg vidste at hvis jeg ikke tog en god uddan-
nelse, så ville det blive problematisk overhovedet
at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af
den kæmpe arbejdsløshed. Jeg var 25 år inden
jeg startede på universitetet. Derfor ville jeg
gerne være færdig hurtigt, så jeg ikke blev over-
moden,« siger Torben Petersen.

Sit første studielån tog han i 1981 da han star-
tede på medicinstudiet. Efter to år havde han fået
nok. Forvaltning på RUC viste sig at være det helt
rigtige for Torben Petersen. Efter fem års studier

var han færdiguddannet og fik arbejde i somme-
ren 1988. 

Den 47-årige Torben Petersen er i dag fuld-
mægtig i Helsingør Kommune, og når han ser til-
bage på hvorfor han tog lån, så mener han ikke at
han havde noget valg. Men hvert efterår når op-
gørelserne fra Finansstyrelsen dumper ind af
brevsprækken, bliver Torben Petersen vred.

»Jeg synes det har været hårdt arbejde at til-
bagebetale i gennemsnit 2.500 kroner om måne-
den fra 1989 til i dag. Derfor bliver vred når jeg
stadig får de breve hvert efterår hvor jeg kan se
at jeg langt fra er færdig med at betale gælden til-
bage,« siger Torben Petersen.

Mere humane forhold
I april 2001 søgte han om at få eftergivet gælden.
Tilbuddet lød på at Torben Petersen kunne få
barberet gælden ned til 90.000 kr., men han af-
slog tilbuddet.

»Jeg synes jeg har betalt nok tilbage til staten,
så jeg har nu henvendt mig til DJØF, Magisterfor-
eningen og nogle politikere i Folketinget som har
taget sagen om de gamle studielån op,« fortæller
Torben Petersen. 

Sagen om den gamle studiegæld er ved at blive
behandlet i Skatteministeriet der generelt skal se
på gæld til det offentlige.

Det er SF’s uddannelsesordfører, Morten Ho-
mann, ikke tilfreds med. 

»Studiegæld er ikke det samme som at skylde

penge til fx en daginstitution. Staten har selv til-
budt de studerende at låne penge derfor må der
tages andre hensyn når gælden løber løbsk alene
på grund af meget høje renter. Samfundsøkono-
misk set er det jo ikke nogen formue at eftergive
gæld til nogle af de allerældste skyldnere, men
for den enkelte gør det en stor forskel,« siger
Morten Homann.

SF’s uddannelsesordfører vil blandt andet ar-
bejde for at der skal tages større hensyn til den
enkelte skyldners sociale situation og om der er
oparbejdet en stor gæld alene på grund af renter.

Men Venstres SU-ordfører, Peter Christensen,
er imod eftergivelse af gammel gæld.

»Folk har været klar over hvilke konsekvenser
det havde at de optog lån. Hvis vi begynder at ef-
tergive folks gamle gæld i stor stil, så frygter jeg
at mange vil opfatte studielån som en foræring,«
siger Peter Christensen.

Torben Petersen har det skidt ved tanken om at
flere og flere studerende tager store lån, som
Universitetsavisen skrev i forrige nummer.

»De studerende der i dag tager de store lån, ska-
ber problemer for sig selv i fremtiden. Renteniveau-
et for deres lån er væsentligt mindre end det ren-
teniveau min generation af studerende optog lån
til, men det bliver det jo ikke ved med at være. Som
helhed bør samfundet ikke lade de uddannelses-
søgende finansiere deres studier ved lån. Det er
min dyrekøbte erfaring,« siger Torben Petersen. ■

likl@adm.ku.dk

Gammel gæld består
Fuldmægtig Torben Petersen slæber stadig rundt med en pukkel af gammel
studiegæld femten år efter han blev færdig som kandidat. En række politikere 
og fagforeninger kræver nu bedre vilkår for gamle skyldnere 

STUDIEGÆLD I I  ▼  
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SUrt – Tor-

ben Pedersen

læste på uni-

versitetet i

80’erne. I dag

femten år efter

han blev fær-

dig med sin

uddannelse

sidder han sta-

digvæk med en

kæmpe studie-

gæld. At flere

og flere stude-

rende i dag

tager store stu-

dielån får det

til at løbe koldt

ned af ryggen

på Torben

Pedersen. 

Pas på studiegælden
»Så længe renten er så lav som den er i øjeblikket behøver et stort studielån ikke forfølge

én resten af livet, men stiger renten risikerer de unge at havne i nøjagtig samme fælde

som forældrene, advarer cand.scient og direktør for Finanshuset i Fredensborg, Kim

Valentin.»

Fra Politiken 26. februar 2003.
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EVALUERING ▼  

Farligt eller fagligt redskab

Frygt for gabestok
»Den offentlige gabestok blev afskaffet for flere hundrede år siden i Danmark. Evaluering af undervisere på nettet kan føre til

konfrontation og polarisering mellem underviser og studerende, så det er en meget dårlig ide.«

Dekan Søren Mogensen, formand for Aarhus Universitets pædagogiske udvalg til JP Århus, Jyllands-Posten, 21. august 2002.

MEDEJERE – På universitetet skal de studerende producere kundskab. Evalueringer skal derfor ikke være ensrettede forbru-

gerundersøgelser, men vurdere og bidrage til at forbedre undervisningen, så de studerende får et ejerskab og et ansvar for de-

res uddannelse. Det var budskabet fra utvärderingschef Karl-Axel Nilsson fra Lunds Universitet på konference om undervisnings-

evaluering.

Er evalueringer farlige formularer eller kilden til kundskab? Konference om evaluering
af undervisning satte de evige spørgeskemaer til debat

Den gode undervisnings
græsrødder

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)
er en græsrodsbevægelse der blev startet for ti år
siden af Arne Jakobsen fra Danmarks Tekniske
Universitet. DUN har til formål at udvikle kvali-
teten af uddannelserne og undervisningen på
universitetet. Foreningen søger at fremme dette
gennem skabelsen af netværk og aktiviteter for
medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til
nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og
lignende. DUN’s medlemsinstitutioner er Køben-
havns Universitet, Handelshøjskolen i Køben-
havn, Roskilde Universitetscenter, Danmarks
Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg
Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet,
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,
Ingeniørhøjskolen i København, Danmarks Far-
maceutiske Højskole og Syddansk Universitet.
Der er gratis medlemskab for alle ansatte på
Københavns Universitet.

Læs mere på www.dun-net.dk eller kontakt Dansk
Universitetspædagogisk netværk, c/o Thomas
Harboe, Pædagogisk Center, Samfundsvidenskab,
tlf. 3532 3577 eller e-mail: tha@samf.ku.dk.
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det er også et nødvendigt red-
skab hvis vi skal udvikle os, ud-
vikle vores fag, vores forskning,
ja hele samfundet.« 

Baggrunden for konferencen
var også farlig, set fra mange
universitetslæreres side. Sidste
sommer proklamerede viden-
skabsminister Helge Sander at
nu skulle det være slut med
dårlig undervisning på univer-
siteterne. Derfor skulle alle eva-
lueringer lægges ud på inter-
nettet til offentlig beskuelse.

Indtil videre er det dog ikke
blevet lovpligtigt, men at evalu-
eringer får større og større be-
tydning på universiteterne, her-
skede der dog ingen tvivl om på
konferencen. Til gengæld var
den traditionelle form for eva-
luering til diskussion.

Evaluering ældgammel
Evaluering er ikke kun et
spørgsmål om at udfylde spør-
geskemaer. Lektor i statskund-
skab Hanne Foss Hansen der
har forsket i evaluering gene-
relt, mente at dialogen omkring
undervisning er mindst ligeså
vigtig.

»Den gode lærer har altid
bedrevet evaluering på mikro-
niveau for at få feedback på

hvordan det går med undervis-
ning, pensum og eksamen,«
sagde Hanne Foss Hansen.

Hun stillede spørgsmålstegn
ved om spørgeskemaer er den
rigtige måde at måle noget så
subjektivt som undervisning.

»Et andet vigtigt spørgsmål
er hvem der skal tolke evalue-
ringerne, for det kræver stor
indsigt i faget, forløbet og hele
konteksten, ellers rummer de
kvantificerede målinger store
muligheder for fejltolkning,«
sagde Hanne Foss Hansen og
foreslog at samtaler mellem
lærer, studerende og kolleger
måske kan erstatte de traditio-
nelle evalueringer.

Mads Biering-Sørensen fra
Forenede Studenterråd er træt
af at evalueringer kan skabe
skyttegravskrig mellem stude-
rende og ansatte. Han lagde
derfor ud med at understrege
hvad de studerende ikke vil
med evalueringer.

»Vi er ikke interesserede i at
bruge evalueringer som pressi-
on overfor underviserne. Dårli-
ge evalueringer skal ikke resul-
tere i fyringer. Evalueringer
skal derimod være med til at
skabe bedre information om
studiet, bedre studiemiljø og

mere medejerskab til ens egen
uddannelse,« sagde Mads Bie-
ring-Sørensen.

Områdechef Dorte Kristof-
fersen fra Evalueringsinstituttet
talte også om ejerskab og an-
svar for undervisningen både
blandt de studerende og læ-
rerne.

»Det er vigtigt at tage pulsen
på ens arbejde. Hvad gør jeg
godt, og hvad går knap så godt?
Spørgsmålet er hvordan vi får
de ansatte på universitetet til at
opfatte evalueringer som en del
af en kvalitetskultur. Mange
steder bliver de stadig opfattet
som et nødvendigt onde,« sag-
de Dorte Kristoffersen og un-
derstregede at universiteterne
sagtens kan inddrage de stude-
rende meget mere end de gør.

Evalueringsbølge
Selv på Evalueringsinstituttet
kan de dog synes at evalue-
ringsbølgen har grebet for me-
get om sig.

»Evalueringer er blevet et
mål i sig selv. Vi glemmer at
overveje hvad vi vil med dem,
og ofte kommer der ikke noget
nyt frem, viser vores under-
søgelser. Derfor må vi blive
bedre til at udforme evaluerin-

ger. Specielt set i lyset af den ny
universitetslov hvor universite-
terne i langt højere grad skal
vurderes på evalueringer,« sag-
de Dorte Kristoffersen.

Også de engelske universi-
teters situation blev heftigt
debatteret. På den anden side
af Nordsøen får enkelte univer-
siteter tildelt penge efter hvor
gode evalueringer de får. Så
grelt står det ikke til herhjem-
me endnu. Selv om en tilhører 
i salen allerede nu føler sin un-
dervisning udsat for politisk
topstyring.

»Man må jo acceptere at blive
udsat for evalueringer. Det er
led i vores resultatkontrakt.
Men har vi ikke glemt hvorfor
vi evaluerer? Opfylder vi ikke
bare de mål der gør at vi er sik-
ret økonomisk? Vi glemmer at

medtænke vores egen indsats i
vores møje efter at tilfredsstille
udefrakommende krav.« 

Henrik Prebensen mente og-
så at evalueringer kan komme
til at styre undervisningen.

»Politikernes rædsel er at de
ikke kan se hvad der foregår på
universitetet. Men mere over-
vågning kan nemt medføre
McDonaldisering af undervis-
ningen,« advarede Henrik Pre-
bensen. 

Hanne Foss Hansen mindede
om det nyttige i at være kon-
struktiv frem for negativ: »Eva-
luering er et stort begreb. Indtil
videre kan vi selv fylde det ind i
kravet om evalueringer som vi
vil.« ■

likl@adm.ku.dk 

Af Lise K. Lauridsen

Er evalueringer farlige?« lød
det veloplagt fra ordstyrer
Henrik Stevnsborg. Om

evaluering er et farligt eller fag-
ligt værktøj, var bare et af de
spørgsmål knap 100 universi-
tetsansatte og studerende fik at
tygge på under konferencen
Undervisningsevaluering på uni-
versiteterne. Bag konferencen
på det nye KUA stod Dansk Uni-
versitetspædagogisk Netværk. 

Svaret på ordstyrerens
spørgsmål om farlige evaluerin-
ger var både ja og nej. For fæl-
lestillidsmand Henrik Preben-
sen på Humaniora var svaret et
ja hvis evalueringen indebar
sanktioner overfor den evalue-
rede. 

»Som tillidsrepræsentant ser
jeg for det meste kun de mislyk-
kede tilfælde af evaluering. Og
de forekommer ofte fordi ingen
har gjort deres forventninger
klar til fx hvordan man under-
viser på et dansk universitet,«
sagde Henrik Prebensen.

For prorektor Jørgen Olsen
var svaret både og: 

»Er evalueringer farlige? Er
elektricitet? Er gensplejsning?
Ja, i de forkerte hænder. Men
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Af Martin Marcussen 

Der eksisterer mange my-
ter om “det internationa-
le”. En af disse vedhold-

ende myter er at internationa-
liseringen af den offentlige for-
valtning er et meget nyt fæno-
men. Den offentlige forvaltning
har været udfordret af et utal af
nationale forandringsimpulser,
men dét at internationale for-
hold nu skulle være afgørende
for at forstå forvaltningsrefor-
mer, skulle efter sigende være
noget radikalt anderledes. 

En anden myte er at inter-
nationale udviklingstendenser
direkte tvinger den offentlige
forvaltning til at reformere sig
selv og andre. Ifølge denne
fortælling har nationale em-
bedsmænd og politikere mistet
noget af deres handlefrihed til
at bestemme selv. De struktu-
relle udviklingstendenser som
udgør den moderne politikers
handlevilkår er så vældige at
traditionel politisk beslutnings-
tagen umuliggøres. 

En tredje myte er at offent-
lige forvaltninger på forskellige
sektorområder og på tværs af
nationale grænser kommer til
at ligne hinanden mere og me-
re. Der er opstået en stigende
administrativ konvergens fordi
politikere og embedsmænd alle
steder brydes med de samme
problemer.

Afmytologisering
Der er altid et gran af sandhed i
myter hvilket også er tilfældet
for disse veletablerede myter
om forvaltningsinternationa-
lisering. Men myter opstår først
og fremmest som simple svar
på forhold vi egentlig ikke ved
ret meget om. Myter er med til
at gøre en kompleks og uforstå-
elig virkelighed overskuelig og
på den måde har vi alle behov
for myter. 

Indtil for nyligt vidste vi hel-
ler ikke ret meget om hvorledes
den danske offentlige forvalt-
ning forholder sig til internatio-
nale forhold. Det bør vække for-
undring da Danmark traditio-

nelt har været afhængig af at
have et særdeles tæt forhold til
vore naboer og andre handels-
og forhandlingspartnere. En lil-
le åben økonomi som den dan-
ske er afhængig af forhold i ud-
landet, men på det forvalt-
ningspolitiske område har vi
altså i lang tid været uvidende
eller uinteresserede i at under-
søge konsekvenserne af denne
afhængighed. 

Samfundsforskere med inter-
esse for internationale forhold
har beskæftiget sig med Dan-
marks placering og ageren i det
internationale system. Økono-
mer med speciale i udenrigs-
økonomi har været interesseret
i handelsbalancen og den mo-
netære politik. Forvaltnings-
forskere har set det som deres
fornemste opgave at studere
danske organisationsstrukturer
og processer som om disse var
afskåret fra en større interna-
tional virkelighed. 

Spørgsmålet om hvorledes
den danske centraladministra-
tions opgaver, strukturer og re-
lationer har udviklet sig i lyset
af internationale forhold har
ikke tiltrukket sig nogen særlig
opmærksomhed. I dag ved vi
lidt mere, dog uden at kunne si-
ge at området er fuldt ud belyst.

Et blik på fire forvaltningssek-
torer kan kaste lys over nogle af
de internationaliseringsdynamik-
ker der gør sig gældende i den
danske centraladministration. 

Landsbrugsforvaltningen
Tag for eksempel den danske
landbrugssektor som traditio-
nelt har været åben over for
udlandet. International kon-
kurrencedygtighed har i århun-
dreder været den helt centrale
dimension i den danske land-
brugspolitik, og de eksterne be-
tingelser for eksport og import
har mildt sagt været omskifte-
lige. I løbet af det sidste århun-
drede har den danske land-
brugsforvaltning således måttet
forholde sig til ikke mindre end
tre handelsregimer – frihandel,
bilaterale aftaler og EU’s
højprissystem. Men har dette

betydet at den danske offent-
lige forvaltning har ændret sig 
i takt med disse regimer? Nej,
den danske landbrugsforvalt-
ning har vist sig at være forbav-
sende stabil. 

Mandskabs- og ressource-
mæssigt er forvaltningen natur-
ligvis vokset, men dens opgave
har gennem hele århundredet
været den samme, nemlig at
sikre at danske landbrugspro-
dukter er konkurrencedygtige
på de udenlandske markeder. 

De grundlæggende træk i
landbrugsforvaltningens struk-
tur har heller ikke ændret sig
væsentligt – der er blevet tilført
et ekstra kontor her og der, men
formen er den samme. Land-
brugsforvaltningens relationer
til landbrugets organisationer
har også været meget stabile. 

Man har over årene forsøgt
at regulere landbrugsorganisa-
tionernes indflydelse på de ad-
ministrative beslutningsproces-
ser, men under overfladen kan
relationen mellem de private
og offentlige aktører på dette
område karakteriseres som et
politikfællesskab hvor samtale
snarere end forhandling karak-
teriserer forholdene. Landbru-
get er altså et eksempel på at en
forvaltning kan være særdeles
robust på trods af at de ekster-
ne omgivelser som den er af-
hængig af, er meget urolige.

Forvaltningen af
arbejdsmarkedet
Et andet eksempel er arbejds-
markedsforvaltningen som og-
så er et ældre forvaltningsom-
råde der indeholder et naturligt
internationalt element. 

Internationale organisatio-
ner som for eksempel The Inter-
national Labour Organization
(ILO) fra 1919 har udformet en
mængde konventioner på det
arbejdsmarkedspolitiske områ-
de som Danmark i stor
udstrækning har ratificeret. 

Desuden har Den Europæiske
Union (EU) gennem årene
været forum for vedtagelsen af
en række direktiver og chartre
der direkte og indirekte har

haft betydning for arbejdsmar-
kedspolitikken i Danmark. 

Men har disse internationale
initiativer, som Danmark mere
eller mindre aktivt har været
med til at udforme, haft som
konsekvens at forvaltningen
har undergået en forandring?
Nej, kun i begrænset omfang.
Forvaltningens opgave har tra-
ditionelt været at beskytte den
såkaldt “danske model” på ar-
bejdsmarkedsområdet. Forvalt-
ningens struktur er, på trods af
at den er vokset, forblevet den
samme. 

Kun forvaltningens relatio-
ner til arbejdsmarkedets parter
lader til at være under foran-
dring. Arbejdsmarkedsforvalt-
ningen indgår ikke længere i et
næsten symbiotisk forhold til
arbejdsmarkedets parter. Ar-
bejdsmarkedet er blevet inter-
nationalt og antallet af væsent-
lige aktører er vokset markant.
Hertil kommer at arbejdsmar-
kedsorganisationerne ikke læn-
gere har den interne og ekster-

ne styrke der gør at den offent-
lige forvaltning kan se sin inter-
esse i at bevare et sådant tæt
forhold. Internationale udvik-
lingstendenser har altså udfor-
dret de private parter på arbejds-
markedet mere end den offent-
lige forvaltning på området.

Energiforvaltningen
Vender vi blikket mod nogle af
de nye forvaltningsområder
kan der spores nogle tendenser
til forandring. Energiforvalt-
ningen er et godt eksempel på
et område der er blevet totalt
forandret som en konsekvens af
internationale forhold. De
første elementer til en selv-
stændig energiforvaltning blev
etableret i forlængelse af de sto-
re energikriser i 1970’erne. 

Før den tid havde energi
været et lokalt eller privat an-
liggende, men nu blev det et of-
fentligt anliggende. Man kan
næsten sige at energien natio-
naliseredes. Et ministerium og
en styrelse blev grundlagt og
den centrale opgave i den kon-
tekst var naturligvis forsynings-
sikkerheden. Som årene gik,
skete der imidlertid flere ting
på den internationale scene
som har fået afgørende betyd-
ning for den danske energifor-
valtning. En række internatio-
nale organisationer (for eksem-
pel Det Internationale Energi-
agentur og EU) vedtog retnings-
linjer og anbefalinger på områ-
det og i atter andre organisatio-
ner (for eksempel De Forenede
Nationer) kobledes energi-
spørgsmålet til større miljø-
problemstillinger. 

Samtidig hermed udvikledes
energimarkedet og en interna-
tional liberaliseringsnorm be-
gynder at gøre sig gældende
også for energien. Samlet set

betyder dette at den danske
energiforvaltning i stor ud-
strækning er blevet overdraget
til private aktører, og nye miljø-
og prismålsætninger bliver
dominerende. 

Der er således tale om en
veritabel forvandling af den
danske energiforvaltning hvor
opgaver, strukturer og aktør-
relationer undergår grundlæg-
gende reform. Internationale
udviklingstendenser har i stor
udstrækning forårsaget disse
reformer.

Bistandsforvaltningen
Et andet nyt forvaltningsområ-
de kan ligeledes give os indblik
i dynamikker i internationalise-
ringen. Forvaltningen af den
danske bistand til den tredje

verden blev opbygget i takt
med at en række kolonier fik
eller tiltog sig selvstændighed i
løbet af 1960’erne. I starten var
formålet at skabe grundlaget
for økonomisk vækst i udvalgte
udviklingslande for at sikre en
demokratisk udvikling. Man
begyndte at samarbejde med en
lang række private aktører der i
praksis kunne gennemføre ud-
viklingsprojekter og med en
række internationale organisa-
tioner, herunder FN, der kunne
koordinere indsatsen. 

Som årene går, sker der flere
ting. Den danske bistandsfor-
valtning velsignes i modsæt-
ning til andre forvaltningsom-
råder med en ressourcerigelig-
hed og en politisk opbakning
der gør at nye opgaver blot
kunne lægges oven i gamle. En
selvstændig opgave for bi-
standsforvaltningen bliver så-
ledes at kunne blive ved med
kreativt at udvikle bistandskon-
ceptet og dermed også at ud-
vide det felt som omfattes af
bistandsmidlerne. 

Flere og flere private som
offentlige, nationale som inter-
nationale aktører involveres i
dette arbejde, og med tiden op-
står et decideret transnationalt
fællesskab på bistandsområdet
hvor der er plads til at tilgodese
alles interesser. Vi er altså vid-
ner til at den danske bistands-
forvaltning i stor udstrækning
går hen og bliver en del af et
transnationalt bistandsmiljø og
at det er dynamikken i dette
miljø, snarere end relationen til
det parlamentariske bagland
der er bestemmende for for-
valtningens strukturer, opgaver
og relationer.

Forandring og stabilitet
Denne korte, skematiske gen-
nemgang af udviklingstenden-
serne på fire danske forvalt-
ningsområder leder mig til
følgende konklusioner der
naturligvis alle kan udvides,
suppleres og nuanceres efter-
hånden som de kommende års
forskning på området leder til
yderligere resultater: 

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

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

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

mellemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

VIDENSKABET
STATSKUNDSKAB

»Mere forskning og undervisning i myter og realiteter
omkring internationaliseringens ophav og konse-
kvenser er nødvendig«

Det er manges opfattelse at internationaliseringen af det danske samfund har taget fart i de senere år. 
Det gælder også for den offentlige forvaltning, men hvori består internationaliseringen egentlig?

Internationalisering 
og myter

i den offentlige forvaltning
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For det første har forskellige
sektorer tilpasset sig meget for-
skelligt til de internationale
udviklingstendenser. Nogle
sektorer – de to førstnævnte –
har været relativt robuste over-
for internationale udviklings-
tendenser. Andre sektorer – de
to sidste og yngste – har deri-
mod undergået omfattende re-
form over en relativ kort pe-
riode. Det lader altså til at det
er værd at undersøge nærmere
om ældre, konsoliderede sek-
torer er mere reformresistente
end nyere sektorer.

For det andet kan der kon-
stateres forskellige tilpasnings-
mønstre inden for både de ro-
buste og de foranderlige sek-
torer. Landbrugsforvaltningen,
som blandt andet er karakteri-
seret af tætte forhold til land-
brugets organisationer, har for-
mået at håndtere internationa-

le udfordringer mere entydigt
end tilfældet er for arbejdsmar-
kedsforvaltningen. Antallet af
aktører på arbejdsmarkedsom-
rådet er vokset radikalt, og de
tætte bånd mellem parterne
løsnes op. Dette skyldes blandt
andet internationale forhold,
og det kan betyde at arbejds-
markedsforvaltningen i frem-
tiden ikke er nær så robust for
forandringspres. 

Endelig er der ikke så harmo-
nisk et forhold mellem aktører-
ne på energiområdet som til-
fældet er på bistandsområdet.
På energiområdet hersker kon-
kurrenceprincippet hvilket be-
tyder at alle parter må være for-
andringsberedte. På bistands-
området hersker større harmo-
ni hvilket betyder at den foran-
dring vi er vidne til vedrører en
udvidelse af feltet snarere end
en omdefinering. Det lader alt-

så også til at sektorer hvor der
eksisterer et interessefælles-
skab og en gensidig afhængig-
hed mellem de involverede par-
ter, er mere resistente overfor
reformpres end sektorer hvorpå
der ikke eksisterer en sådan in-
dre sammenhængskraft.

For det tredje er det markant
at de internationale udviklings-
tendenser der er blevet identi-
ficeret som relevante for foran-
dring og stabilitet i den danske
offentlige forvaltning udgør et
meget bredt spektrum. Interna-
tionale markedsbetingelser og
konkurrence, europæiske og
globale organisationer, inter-
national idéspredning samt
eksistensen af grænseoverskri-
dende problemer er alle fak-
torer der er medvirkende til at
nogle dele af den offentlige for-
valtning udfordres. “Det inter-
nationale” kan ikke kun redu-

ceres til eksistensen af en inter-
national organisation eller til
internationale handelsmønstre.
Tværtimod udgør “det interna-
tionale” en meget kompleks
størrelse hvilket kun vanskelig-
gør en analyse af fænomenets
betydning for forvaltningen.

Menneskeskabt trussel
Endelig er et gennemgående
træk i studiet af forvaltnings-
internationalisering at “det in-
ternationale” og forvaltningens
reaktioner herpå i stor ud-
strækning er resultater af poli-
tiske beslutninger. Analysen af
forvaltningens interaktion med
det internationale vidner om at
centrale beslutninger er blevet
taget og har været afgørende
for forandring og stabilitet. Det
kan med andre ord antydes at
den såkaldt “truende” interna-
tionalisering i stor udstrækning

er en menneskeskabt størrelse
og altså ikke kun et anonymt,
strukturbetinget fænomen.
Derfor er det vigtigt at slå fast
at det internationale alene ikke
kan blive en undskyldning for
den ene eller den anden politik. 

Internationaliseringen kan
imidlertid meget bekvemt
fremstilles som noget udefra-
kommende der “tvinger” politi-
kere og embedsmænd til at
gennemføre upopulære forvalt-
ningsreformer. Hvis det bliver
hovedtendensen i politikeres og
embedsmænds reformdiskurs
at der refereres til “det interna-
tionale” som noget truende og
at der kontinuerligt anvendes
en “uundgåelighedsretorik,”
kan dette være direkte dræben-
de for en fri, offentlig debat om
forvaltningsreformer. 

Mere forskning og undervis-
ning i myter og realiteter om-

kring internationaliseringens
ophav og konsekvenser er der-
for nødvendig – også i et bre-
dere perspektiv. Internationa-
liseringens virkelighed såvel
som den måde hvorpå den dis-
kursivt fremstilles har nemlig
demokratiske og organisatori-
ske konsekvenser som vi endnu
mangler helt at forstå omfanget
og betydningen af. ■

Martin Marcussen er lektor ved
Institut for Statskundskab og
viceuddannelsesleder for Master
i Europastudier, KU. 

Se Martin Marcussen og Karsten
Ronit, red. (2003), Internatio-
naliseringen af den offentlige
forvaltning i Danmark. Foran-
dring og kontinuitet, Aarhus:
Aarhus Universitetsforlag –
Magtudredningen. 

OVERNATIONALE AFTALER – Danmark har gennem årene tilsluttet sig et stort antal aftaler i EU som direkte og indirekte har påvirket den danske offentlige forvaltning. 

F O T O :  S T O C K S H O P

Internationale udfordringer
»For mig er der ingen tvivl om, at den offentlige

sektor står over for en række store udfordringer i 

de kommende år. Det skyldes ikke mindst ... inter-

nationalisering.«

Daværende finansminister Pia Gjellerup,

25. januar 2001.



Da jeg forleden havde fået tudet
ørerne fulde via radioen hele da-
gen og så et indslag i nyhederne i

tv om studerendes overdrevne brug af
SU-lån om aftenen, blev jeg lidt provo-
keret. Det blev foreslået at man kun skal
have lov til at låne i alt 100.000 kr. i
løbet af sin studietid og at lånoptagelse
skal begrænses til studiestart og afslut-
ning af studiet. 

Dette for at sikre at de studerende ik-
ke sætter sig i gæld som deres forældre
gjorde i 70’erne. Jeg kan godt se at be-
løbene hurtigt kan løbe op, men det er
fuldstændig urealistisk at vi med de nu-
værende boligpriser i København og
Århus skal kunne klare os for SU og
maksimal udnyttelse af fribeløbet. Så
hvis man arbejder alt det man må, kan
det stadig være svært at opretholde en
rimelig levestandard. 

Regnestykket ser nogenlunde således 
ud (netto): 
SU: 3.800 kr./måned.
Arbejdsindkomst: 2.700 kr./måned.
I alt: 6.500 kr./måned.

Den eneste mulighed man har for at
komme op over dette maksimum som
studerende under de nuværende SU-
regler er at optage et studielån. Hvis
man bestemmer oppefra at antallet af
optagne lån og lånenes størrelse skal
ned, må man samtidig hæve fribeløbet
med det der ville svare til lånebeløbet –
altså omkring 4.000-4.500 kr./måned. 

Følgerne vil ellers blive meget stor
utilfredshed blandt de studerende som
vil kompensere for SU-lånet med opta-
gelse af dyrere lån i banker og kreditfor-
eninger – ville dét være bedre? ■

Stud.med. Fie Juhl. 

Tak til rektor Linda Nielsen
for hendes klare udmel-
ding med hensyn til eksa-

mensklager i sidste nummer af
Universitetsavisen (3/03). 

Såfremt en studerende kla-
ger over en karakter på KU, så
skal KU’s administration straffe
den formastelige ved at forsin-
ke vedkommendes studium
med mindst et år. Dette gælder
i øvrigt også hvis et helt hold
indsender en klage over fejlag-
tige eksamensopgaver. 

En sag om bortvisning af en
studerende i over et år rager ik-
ke rektor der har vigtigere ting
at tage sig til end at læse sin
post fra de studerende. Rektor
finder KU’s regler på området
perfekte, KU har selv udformet

dem i henhold til Universitets-
lovens §4 stk. 2, og rektor gør
opmærksom på at en jurist i
VTU-ministeriet har fastslået at
reglerne i omtalte tilfælde er
blevet fulgt. Reglerne siger i sin
enkelhed at studielederen for
det pågældende Fakultet har
uindskrænket enevælde og at
KU’s administration har ret til
at forsinke sagen ubegrænset.
Derfor har det ikke meget for-
mål at anke til VTU ligesom an-
ken til Ombudsmanden nok og-
så vil vise sig at være det rene
tidsspilde, for enhver jurist kan
hurtigt kontrollere hvorvidt
studielederens afgørelse er
fulgt.

Sådanne forhold virker ret
chokerende på en tidligere

gymnasielektor. I gymnasiesko-
len betyder det øjeblikkelig af-
skedigelse hvis en lærer for-
søger at lade sine fejltagelser gå
ud over eleverne. Det tager rek-
toren sig af personligt og øje-
blikkeligt. I henhold til Univer-
sitetslovens §4 stk. 2 gælder
åbenbart de stik modsatte reg-
ler på KU (og for resten også
DTU). KU-ansattes fejl skal gå
ud over de studerende, sagerne
skal trækkes i langdrag, og sa-
gerne vedkommer ikke rektor. 

Advarslen til de studerende
mod at klage til KU over KU må
derfor gentages. ■

Steen Ahrenkiel, læge, civilingen-
iør og lektor med 20 års ancien-
nitet fra DIA, KVL og gymnasiet.
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DEBAT ▼  

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

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

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

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

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

Man tager et sort/hvid foto af Keld Al-
brechtsen (ham fra Enhedslisten), kopi-
erer det cirka 20 gange og stikker kopi-

erne tilfældigt ned mellem siderne i et eksemplar
af Karl Marx’ Kapitalen. 

Det kunne være en måde at illustrere hvor
spændende og nyskabende det kan virke at enga-
gere sig politisk på venstrefløjen. Sådan oplever
vi det i hvert fald ofte når vi forsøger at kontakte
medstuderende, unge og andre gode samfunds-
borgere med diverse politiske budskaber. 

Lad det være sagt med det samme: Vi – venstre-
fløjen – bærer selv en stor del af ansvaret for den-
ne situation. Alt for ofte
er vores grimme løbe-
sedler skrevet med for
lille skrift og tilmed
uden billeder. Ofte ken-
der vi konklusionerne
inden vi har afholdt vo-
res møder, og selv om
samtale skulle fremme
forståelsen, bliver mø-
derne næsten altid for
lange! 

For at gøre op med både reelle problemer på
og diverse fordomme om venstrefløjen, valgte
Kickstart KUA fredag den 21. februar at blande
gode, traditionelle politiske udtryksformer med
kunst, musik, digte og teater. NU – troede vi –
kunne vi inspirere de studerende der ellers ikke
har tradition for at være engageret i samfundet
uden for universitetet. Sådan gik det ikke...

Naturligvis var der studerende som udtrykte
deres sympati, varme følelser eller forståelse for
vores projekt, og det var naturligvis dejligt. Men
langt størsteparten af KUA’s brugere gennem-
brød afspærringer, hastede forbi vores 1000 W-

lydanlæg og zigzaggede gennem det farvede
nedfald fra loftet med blikket stramt på uendeligt
som om intet var forandret fra dagen før. Heldig-
vis var vi forberedte på denne form for modtagel-
se – passivitet, inerti, isolation og ligegyldighed
var jo blandt årsagerne til at vi havde valgt at
kickstarte netop KUA. 

Tandløse skødehunde
Der kan være forskellige årsager til denne passi-
vitet. KUA ligger næsten ude på landet, så måske
er de studerende trætte efter den lange vej til
skole? Måske havde salig Marx ret da han påstod

at den akademiske elite
altid vil være den politi-
ske elites ufarlige skøde-
hunde. Vi kan alle blive
enige om at det gælder
for Carsten Jensen, men
gælder det også de stu-
derende på KUA? 

Måske er årsagen de
mange års studenterpo-
litisk reformisme hvor

ethvert forsøg på at forholde sig til verden uden
for universitetet kynisk er blevet skudt ned med
argumentet om at man ikke skal drive partipoli-
tik? 

Måske er forklaringen at de studerende er for
kloge til at handle? Netop den sidste forklaring
blev underbygget af en nysgerrig studerende fra
Filosofi som – udstyret med en fredagsøl – ville
høre om ikke det at han spurgte os hvad vi men-
te, var en handling i sig selv? Og desuden var der
jo flere sider af en sag, og man kunne jo ikke
handle hvis ikke man var sikker på at handlingen
var den korrekte handling, men han ville da ger-
ne drikke en øl med os mens vi diskuterede om

baggrunden for vores handlen var fyldestgøren-
de... 

Et tilsvarende argument hørte jeg på Stats-
kundskab hvor en ung mand valgte ikke at delta-
ge i Nu er det nok-kampagnen fordi han var util-
freds med navnet. Udtrykket var for negativt og
for gymnasialt, og derfor ville han ikke bruge to
timer på forhindre de økonomiske nedskæringer
vi dengang stod overfor. 

Angst for engagement
Det lykkedes ikke at engagere de studerende på
Kickstart KUA, men problemet var hverken grim-
me løbesedler, kendte konklusioner eller lange
møder. Det altoverskyggende problem var en
grundlæggende angst for engagement hos de
studerende vi mødte.

Viden der ikke omsættes til handling, er lige-
gyldig. I skal nok få et arbejde – eller i det mind-
ste en god akademikerunderstøttelse – men det
bliver i et samfund I ikke har aktier i. 

Hvis jeres passivitet og jeres manglende engage-
ment er udtryk for et reelt ønske, skulle I have taget
Kickstart KUA i hoved og røv og smidt os på por-
ten, men ikke engang dét kunne I tage initiativ til. 

Historieløse historiestuderende, litteraturstu-
derende som ikke kender betydningen af liden-
skab, engelskstuderende som ikke bekymrer sig
om Englands holdning til en krig i Irak, det var
hvad jeg oplevede den fredag i februar. 

Orwell advarede som bekendt mod et samfund
hvor ‘war is peace,’ ‘freedom is slavery’ og ‘igno-
rance is strength.’ Hvad mener vi om et samfund
hvor viden er stilstand, og uddannelse pacifice-
rer? ■

Synspunktet er Claus Pedersens eget og ikke en ge-
nerel udtalelse fra arrangørerne af Kickstart KUA.

Lidenskabsløse studerende

■ KICKSTART KUA

»Historieløse historiestuderende, 
litteraturstuderende som ikke kender

betydningen af lidenskab, en-
gelskstuderende som ikke bekymrer
sig om Englands holdning til en krig 
i Irak, det var hvad jeg oplevede på

KUA den fredag i februar«

■ SU-LÅN

Hæv fribeløbet
■ EKSAMENSKLAGER

Klag din sag forgæves 

Af stud.mag. Claus Pedersen

SYNSPUNKT
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Lad mig starte med at råbe hurra for det
seneste tiltag på KU: Erhvervsvejled-
ning. Dét, sammen med en ny visionær

studiestruktur for Naturvidenskab, giver
mig fornyet tiltro til universitetets ledelse.
Det er i denne ånd jeg kunne tænke mig at
foreslå KU’s ledelse at tage hånd om et andet
pinligt forhold her på stedet. 

Jeg tænker på specialerne. Specialer med
ambition og størrelse som ph.d.-projekter
bliver rask væk sat i gang uden at der lyder
advarende ord fra vejlederne. Der tages let
på forlængelser hvis der da ikke ligefrem op-
fordres til det. Mit indtryk er at det er helt
normalt på KU at en specialestuderende bru-
ger to-tre år eller mere. 

Det barokke i situationen kan illustreres
ved at de studerende ligefrem kan føle sig
presset til forlængelser fordi et halv- eller
helårigt projekt kommer til at ligne en gym-
nasieopgave ved siden af det, der nu engang
er standarden. Det videnskabelige personale
hævder at man bliver bedømt efter hvor lang
tid man bruger. Men blandt de specialeskri-
vere jeg kender er der ingen tiltro til dette. 

Hvad mere er: Det lader til at være en
praksis der nyder nogen udbredelse at vente
med at indskrive den studerende til efter fx
et år. Når vedkommende så afleverer efter to
år ser det ud som om vedkommende har
været sindssygt arbejdsom i løbet af det ‘ene’
år vedkommende har været undervejs.

Hvorfor der ikke for længst er indført
deadlines i forbindelse med specialeskriv-
ningen på KU, er en gåde. Mig bekendt prak-
tiseres det ved de fleste andre videregående

uddannelser her i landet. Foruden, altså, i
resten af den danske virkelighed. Skal spe-
cialet vare længere end normeringen, fx pga.
erhvervsarbejde, eksperimentelt eller felt-
arbejde, må det ske gennem en velovervejet
dispensation hvori der fastsættes en ny
deadline. 

Den nuværende, helt urealistiske situation
gearer den studerende dårligt til arbejds-
markedet, holder hende på universitetet
længere end nødvendigt og skaber ulige be-
tingelser for specialebedømmelsen. Det kræ-
ver måske mest af alt en indsats fra vejle-
derne der må betvinge deres ambitioner på
den studerendes vegne (hvilket jo ellers er
fint) og lære at udstikke realistiske opgaver. 

Nogle vejledere er bedre til at holde de
studerende der mangler selvdisciplin ved
ilden end andre. Ansvaret påhviler på sin vis
først og fremmest den studerende, og der er
jo nødt til at være en eller anden form for
repressalier hvis man ikke holder sin dead-
line – her er vejleder i sidste ende uden an-
svar. Men jeg gætter på at hvis vejlederne
giver udtryk for at de tager deadline seriøst,
er problemet stort set løst. 

Universitetsledelsen må stable et system
på benene der gør det uattraktivt at lade den
studerende bruge mere tid på specialet end
sin normering. Ellers kan jeg ikke se hvorfor
det skulle ændre sig. Og det er da pro-
blematisk i en tid hvor så vagtsomme blikke
hviler på det gamle universitet, ikke? ■

Specialestuderende Morten Andreasen.

Informationsteknologien har
for længst holdt sit indtog. Vi
har i Danmark nu også et Mi-

nisterium for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling hvilket indike-
rer en vis sammenhæng mellem
IT og videnskab. IT hænger der-
for også sammen med uddan-
nelse og knytter i forbindelse
med de højere læreanstalter an
til det webbaserede universitet,
det virtuelle universitet, online-
universitetet eller hvilken pam-
flet man vælger at hæfte på. 

Grundideen er at universi-
tetsundervisning kan udbydes
på nettet og dermed gøre det
nemmere at følge kurser ved fx
fjerntliggende universiteter.

Jeg har selv haft fornøjelsen og
besværet ved at prøve to noget
forskelligt tilrettelagte undervis-
ningsforløb der benyttede sig af
undervisning via internettet. 

Det ene var et kursus ved
Lunds Universitet hvor hele
kurset var centreret om det fæl-
les veludbyggede websted –
derfor var jeg aldrig fysisk i
Lund i forbindelse med kurset.
Underviserne havde på forhånd
lagt pensumlister og opgaver
ud på websiden. Opgaverne var
både individuelle besvarelser
og gruppeafleveringer som vi
studerende gik i kast med led-

saget af vejledning og kommen-
tarer fra underviserne pr. e-mail.

Det andet internetbaserede
kursus blev udbudt af Køben-
havns Universitet hvor et web-
sted understøttede en klasse-
baseret sprogundervisning. Her
var en grundbog erstattet af
siderne på nettet som sammen
med interaktive øvelser var
forberedelse til efterfølgende
repetition, gennemgang og
spørgsmål i fællesskab med en
underviser.

Ensom informations-
udveksling
Erfaringen fra det delvist web-
baserede kursus var at nettet
fungerede som en slags under-
holdende grundbog, men akti-
viteterne på nettet var rettet
mod det kommende plenum –
der var fx ikke kommunikation
eller øvelsessamarbejde mellem
de studerende på nettet. Bru-
gen af webstedet var på den
måde rimelig uproblematisk.

Det fuldstændig webbasere-
de kursus bragte andre aspek-
ter af onlinekurser frem i lyset.
De studerende virkede ikke pa-
rate til den type undervisning,
og brugen af webstedet var for-
holdsvis begrænset og udyna-
misk. Man brugte primært ste-

det til at fremlægge opgaver
frem for til faglig debat i dis-
kussionsrummene eller man
ringede til hinanden i stedet for
at benytte sig af de dertil ind-
rettede chatrum. Den manglen-
de anvendelse skyldes sandsyn-
ligvis en på forhånd indarbejdet
praksis det tager tid at ændre. 

Samtidig var en af erfarin-
gerne fra det totalt netbaserede
kursus at det var ensomt. Ikke
bare idet man kun kendte hin-
anden som skrevne profiler,
men også fordi det var mini-
malt med den faglige udvek-
sling, og det smittede af på det
faglige udbytte.

Det peger på at et studie er
mere end informationsudveks-
ling. Et studie er viden, uddan-
nelse, en praksis man socialise-
res ind i som man lærer i et fæl-
lesskab, og vi har endnu ikke ud-
viklet en facon eller praksis så
denne socialisering kan ske uden
fysisk nærvær og direkte dialog. 

I debatten om online-univer-
sitetet er det altså ikke kun et
spørgsmål om formidling gen-
nem et digitalt medie, men lige
så meget om brugernes praksis
i forhold til mediet. ■

Riem Zouzou læser antropologi
og IT.

Hvordan kan I leve med jer
selv når I omdanner Uni-
versitetet til en koncen-

trationslejr der kun uddanner
egoistiske zombier,« lød et
spørgsmål til repræsentanterne
for de to store universitets-
fjendtlige partier (S og V) på et
offentligt debatmøde om uni-
versitetsreformen i forrige uge.
Det blev imidlertid stillet ikke
af en ‘filosofistuderende’, som
Universitetsavisen fejlagtigt
skrev i sidste nummer (3/03),
men formasteligt nok af en
ph.d.-studerende, altså en for-
sker. 

Til debatmødet, der ikke
mindst hævdede at handle om
universitetsreformens konse-
kvenser for grundforskningen
og forskningsfriheden, var in-
gen forskere inviteret, og bort-
set fra undertegnede – der, for-
di jeg startede med at beklage
dette forhold, fik frataget mi-
krofonen og måtte råbe min pro-

test ud – tog ingen forskere eller
undervisere ordet. Arrangører-
ne forklarede den manglende
forskerdeltagelse med at man
ville undgå, at »diskussionen
blev alt for teknisk.« Ja, uha da. 

Og således gav ‘debatmødet’
et tragikomisk forvarsel om
hvad universitetsreformens
eksterne ledelse kommer til at
indebære, nemlig at beslutnin-
gerne angående de danske uni-
versiteter bliver truffet af men-
nesker der ikke aner en kæft
om det område de er sat til at
bestyre. En ekstern ledelse som
selv med de bedste intentioner
umuligt kan undgå at skylle he-
le børnehaver ud med badevan-
det.

Følgagtighed, frygt 
og resignation
Forskningsfrihed er forudsæt-
ningen for at der kan tilveje-
bringes væsentlig og værdifuld
forskning, og det indebærer at

man for at få den for samfundet
nyttige forskning giver plads til
den unyttige. Denne lidt para-
doksale sandhed er imidlertid
for kompliceret for vor tids poli-
tikere. 

Den kommende ‘forsknings-
strategiske præcisering’ er new-
speak for frihed til at vælge
hvordan vi kastrerer os selv. Om
Universitetet som nogen uaf-
hængig kritisk institution bliver
der selvsagt ikke tale. 

Alverdens nuancerede, per-
spektiverede og velargumente-
rede perler, er blevet kastet for
universitetsfjendske danske
teknokrat-regeringer i årtier.
Forgæves. 

»Den teknokratiske tanke-
gang er voldelig i den forstand
at den tvinger det praktisk-
pragmatiskes målestok ned
over alt og dermed eliminerer
alle andre værdier omkring
sig,« oplyser idehistorikeren
Dorthe Jørgensen. Betænker

man så den voldspragmatiske
magtfuldkommenhed hvormed
Teknokrat Fogh og Co. på stali-
nistisk vis har aflivet kritiske
råd og nævn og truet de danske
medier til følgagtighed, er frygt
og resignation måske en forkla-
ring på hvorfor protesterne
mod universitetsreformen er så
få og så svage.

Frygten må vækkes
Magtfuldkommen er den rege-
ring som intet frygter, og går vi
af venlighed ud fra at vores re-
gering ikke bevidst prøver at
stresse og ensrette danskerne
ihjel, men bare ønsker at drive
landet som en pæn overskuds-
forretning, må vi vække frygten
for at erhvervshenrettelsen af
forskningsfriheden er en dårlig
forretning. 

De bedste forskere finder sig
selvsagt ikke i den utaknemme-
lige, hadefulde antiintellektua-
lisme og tager de dyre uddan-

nelser til udlan-
det. Samfunds-
skadeligt hjer-
nedræn!

Universite-
tetspølsemaskinens
hovedprodukt bliver – takket
være stress, udsultning, mang-
lende indflydelse og statsauto-
riseret pøbelhetz – små egoisti-
ske zombier uden ansatsen til
kritisk samfundssind eller loya-
litet og derfor kun på kort sigt
gavnlige som fangevogtere i
den danske arbejdslejr. 

De få der mirakuløst stadig
kan tænke og føle, afsondrer sig
i ulykkelig afmagt. Men som
uretfærdighederne øges, vil
herfra vokse fanatiske mod-
standskæmpere frem som raser
ganske uakademisk – også i
slagord! – over at vores elskede
Alma Mater skamskændes.
Åndsaristokrater med intellek-
tuelle rødder hos fordums kri-
gerkonger som forstår sammen-

hængen mellem ære og hævn. 
Med intellektuelt krigerblod

bag mikrofonerne, artiklerne
og bøgerne bliver KZ-lejren
Danmark hurtigt afsløret, og
danskerne ser hvem der er Gu-
lag-bødlerne som piner dem
med livsfjendtligt lønslaveri, og
hvem der er Spartakus. Og Tek-
nokrat Fogh og hans forpøble-
de hob af pseudointellektuelle
værnemagere vil sande at de
har erklæret de forkerte men-
nesker krig! ■

Jakob Stensgaard, ph.d.-stude-
rende, Institut for Filosofi, Pæda-
gogik og Retorik. Stifter af Kri-
tisk Intellektuelt Netværk.

■ UNIVERS ITETSLOV

Erhvervshenrettelsen af forskningsfriheden

■ SPECIALESUMP

Tag hånd om 
specialekaos

■ ONLINE-UNIVERS ITET

Erfaringer med internet-
baseret undervisning



● BOLIGER

Bolig søges ▼

København og omegn

Periode: Pr. 1/6 og for 12-13 md.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: (U)møbleret.

Beboere: Forskerægtepar fra Fin-

land med 2 børn og voksen

ledsager, ikke-rygere.

Husleje: 8-9.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: nb01@bbh.

hosp.dk el. sk04@bbh.hosp.dk,

tlf. 3531 3054. 

Indre København

Periode: Fra 1/9-03 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-2 1/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/4 til 1/1-04.

Størrelse: Delelejlighed til to per-

soner.

Beboere: 2 kandidatstuderende i

psykologi.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Mari, tlf. 6165 7368 el.

Kjersti, tlf. 6168 9644.

Vesterbro/Frederiksberg

Periode: Fra 1/5-03, gerne fremleje.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: K designer, ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: cat@seba

stian.dk el. tlf. 2537 5003.

København/Amager

Periode: Fra 1/4-03. I 5 md.

Størrelse: Møbleret værelse el. lil-

le lejlighed.

Beboer: Islandsk lektor, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 8477 el. e-

mail: MH@hum.ku.dk. 

København

Periode: Pr. 1/8 el. 1/9-03 og for

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboer: Udenlandske forskere på

Niels Bohr Institutet med 1-2

børn.

Husleje: Rimelig.

Kontakt: E-mail: hanne.christen-

sen@nbi.dk, tlf. 3532 5260. 

Skr. henvendelse foretrækkes.

Bolig udlejes ▼

Østerbro

Periode: Pr. 1/5-03.

Størrelse: Værelse, 25 kvm.

Udstyr: Køkken og badeværelse

deles med 2 andre beboere.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Martin Biil Larsen, 

e-mail: mbiilen@tiscali.dk.

Valby

Period: As soon as possible and

for min. 4 months.

Size: Apartment, 4 rooms, 95 sqm.

Equipment: Unfurnished. Garden.

Rent: 9.000 kr. per month incl.

electricity, gas, heating

Deposit: 9.000 kr.

Contact: Lise Høyer, tel. 2878

3937, 3630 2627, e-mail: 

henriktranum@get2net.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4-03.

Størrelse: Værelse i kollektiv, 20

kvm. 

Udstyr: El, varme, vand, tlf.ab.,

avis, adsl, forsikring, vaskema-

skine og badekar mm. Fælles

mad 800 kr. pr. md. 

Husleje: 3.500 kr. pr. md. 

Depositum: Andel på 35.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4021 7631.

Indre Østerbro

Period: From 1/4-03 for 4 months.

Size: 2 rooms, 62 sqm.

Equipment: Furnished for one

person.

Tenant: Ph.D-Student, guest

teacher or others, non-smoker.

Rent: 4.750 kr. per month, incl.

heating and water.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: E-mail: 

bimle135@hotmail.com.

Christianshavn 

Periode: Sommerperioden 2003,

3 måneder.

Størrelse: Fuldt møbleret lejlighed.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:

metteoerum@mail.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/5 og maks. et år

frem.

Størrelse: Lille værelse i familie-

bofællesskab, stor villa med

lille have.

Husleje: 1.550 kr. pr. md. Mad, avis,

forsikr., m.m. 1.870 kr. pr. md. 

Depositum: 4.650 kr.

Kontakt: Tlf. 3810 9034 el. 3833

1236. Se www.andelsbolig.dk/

detgulehus.

Amager

Periode: 1 år.

Størrelse: 2 værelser, 45 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

altan, vaskekælder, kabel.

Husleje: 5.000 kr. pr. md.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Pernille, tlf. 2627 0770

el. e-mail: 

reberbahn@oncable.dk. 

Vesterbro

Periode: Fra 1/4 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 76 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret.

Beboer: Studerende, gæstestude-

rende el. -forsker.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug, bredbånd.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Peter, tlf. 3321 4534.

Østerbro

Periode: Fra 1/7-03, min. 1 år,

maks. 2 år.

Størrelse: 2 vær. i byggefore-

ningshus.

Udstyr: Terrasse, have.

Beboer: Gæsteunderviser, ikke-

ryger.

Husleje: 6.800 kr. pr. md., inkl.

varme, el og vand. 

Depositum: 13.600 kr.

Kontakt: Susan Eklund, e-mail:

Susan_Eklund@mail.tele.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/4 til 1/6-03.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. Ad-

gang til spisekøkken/spisestue

samt nyrenoveret badeværelse.

Udstyr: Vaskemaskine, evt. delvist

møbleret.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl. el,

varme, vand, gas.

Kontakt: E-mail: 

ejlers@mobilixnet.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 15/4 til 15/10-03.

Størrelse: 3 vær., 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.900 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el og tlf.

Depositum: 8.000 kr. og 1

måneds husleje forud.

Kontakt: Tlf. 3539 0966.

Nørrebro

Period: From early April and for 

6 months or longer.

Size: Flat, 3 rooms, 101 sqm.

Large dining kitchen and bath-

room in 2 floors. 

Equipment: Furnished incl. tele-

phone, dishwasher, tv, laun-

derette in the basement, cab-

le/internet access.

Tenants: Preferably senior- or

Ph.D.-students or guest re-

searchers either as share or as

a total. 

Rent: 6.000 kr. per month (or

2.700/3.300 kr. per month).

Deposit: 2 months rent preferred.

Contact: E-mail: ulla@slt.lk, tel.

3585 8393.

● STILLINGER

Jura ▼

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forfatningsret.

Kvalifikationer: Ansættelse for-

udsætter videnskabelige kvali-

fikationer svarende til det der

kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt el. til-

svarende. Ansøgeren skal kun-

ne dokumentere videnskabelig

produktion på internationalt

niveau og undervisningsmæs-

sige kvalifikationer. Begge kva-

lifikationer indgår med hoved-

vægt i vurderingen. 

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Institute of Economics
Contents: Positions in Finance

and Economics. 

Finance: Visiting Professor with

established international repu-

tation; Assistant/Associate Pro-

fessors with excellent publica-

tion record; Post-doctoral Fel-

lows aiming at high quality re-

search.

Economics: Associate Professors

with excellent publication re-

cord; Assistant Professors aim-

ing at high quality research.

Deadline for applications: 

28 March, 2003.

Full announcement:

www.econ.ku.dk/jobs.

Eksterne lektorater
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Lektorater i Almen So-

ciologi på den sociologiske ba-

cheloruddannelse. Den ekster-

ne lektor skal i samarbejde

med den for faget ansvarlige

fastansatte underviser tilrette-

lægge og gennemføre under-

visning, forestå evt. øvelses-

rækker, yde opgavevejledning

og deltage i afvikling af de til

fagområdet hørende eksami-

ner og andre evalueringer. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: To 3-årige stillinger. Ar-

bejdsforpligtelsen omfatter

min. 100 og maks. 500 timer/

undervisningsår. Timetallet

fastlægges forud for hvert se-

mesters påbegyndelse. Fri-

gørelsesattest indføjes auto-

matisk i ansættelsesbrevet.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og publikationsliste

over relevant videnskabelig

produktion. Med *-markering

angives hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig med henblik på bedømmel-

sen af sine videnskabelige kva-

lifikationer. Stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Allan

Madsen, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Allan Madsen, Sociolo-

gisk Institut, tlf. 3532 3283. 

Eksternt lektorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Elementære og videre-

gående kvantitative metoder

på den sociologiske bachelor-

uddannelse. Den eksterne lek-

tor skal i samarbejde med den

for faget ansvarlige fastansatte

underviser tilrettelægge og

gennemføre undervisning,

forestå øvelsesrækker, yde

opgavevejledning og deltage i

afvikling af de til fagområdet

hørende eksaminer og andre

evalueringer.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 3-årig stilling. Arbejds-

forpligtelsen omfatter min.

100 og maks. 500 timer/under-

visningsår. Timetallet fastlæg-

ges forud for hvert semesters

påbegyndelse. Frigørelsesattest

indføjes automatisk i ansættel-

sesbrevet.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og publikationsliste

over relevant videnskabelig

produktion. Med *-markering

angives hvilke arbejder ansø-

geren ønsker at påberåbe sig

med henblik på bedømmelsen

af sine videnskabelige kvalifi-

kationer. Stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Allan

Madsen, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Allan Madsen, Sociologisk

Institut, tlf. 3532 3283. 

Adjunktur i almen og sam-
menlignende statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab. 

Kvalifikationer: Kandidat med

politologisk uddannelse.

Ansættelsen forudsætter vi-

denskabelige kvalifikationer

som ph.d. el. tilsvarende viden-

skabelige kvalifikationer.

Til besættelse: 1/8-03 el. snarest

derefter.

Omfang: 3-årig videreuddannel-

sesstilling med forsknings- og

undervisningsforpligtelse.

Ansøgningsfrist: 15/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, Institut for

Statskundskab, Rosenborggade

15, 1130 Kbh. K, tlf. 3532 3384,

e-mail: lb@ifs.ku.dk. Oplysnin-

ger om Instituttet findes på

www.polsci.ku.dk.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektor i Human Fysiologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Stillingen opslås på bag-

grund af igangsættelsen af en

ny kandidatuddannelse som

Medicinsk Civilingeniør den 1.

september 2003 der udbydes i

fællesskab mellem Danmarks

Tekniske Universitet og Køben-

havns Universitet. Arbejdsop-

gaverne vil omfatte forpligti-

gelse til forskning inden for

fysisk aktivitets betydning for

regulation af stofskifteproces-

ser med særligt henblik på

patofysiologiske forhold ved

adipositas, diabetes, atero-

sklerose og endothel-dysfunk-

tion. Endvidere forpligtelse til

publicering/videnskabelig for-

midling og undervisning samt

varetagelse af administrative

opgaver. Undervisning og eksa-

mensarbejde vil umiddelbart

være centreret om den huma-

ne fysiologi, patofysiologi samt

sygdomslære ved uddannelser-

ne i Folkesundhedsvidenskab

og Medicinsk Civilingeniør.

Til besættelse Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 11/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personale og Jura, tlf. 3532

2645.

Staldmester
Sted: Afdelingen for Eksperimen-

tel Medicin, Panum Instituttet.

Indhold: Ansvar for den daglige

forsøgsdyrstekniske drift, her-

under personaleledelse og an-

svar for personalebudget. 

Kvalifikationer: Stor faglig bag-

grund og indsigt i forsøgsdyrs

anvendelse, viden og erfaring

vedr. drift af en forsøgsdyrsaf-

deling, erfaring med forsøgs-

dyrsfaglig bistand – herunder

praktisk forsøgsplanlægning
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Ugens navn ▼

Molekylæbiologer får ny

professor

Dr.scient. Berthe Marie Wil-

lumsen tiltrådte den 1. marts

et femårigt professorat i mo-

lekylær cancerbiologi ved

Molekylær Biologisk Institut

hvor hun siden 1984 har

fungeret som lektor. Profes-

sorens særlig opgave er at

varetage kontaktfladen med

forskningscentret BRIC.

Berthe Marie Willumsens forskningsfelt er de mekanismer der re-

gulerer cellers deling. Hér er det specielt et af de proteiner (Ras) i

cellemembranen som overfører signaler udenfor cellen til cellens

kerne der har Berthe Marie Willumsens store interesse. Processer-

ne der styrer og regulerer hvornår, og under hvilke betingelser,

celler deler sig er forstyrrede i kræftceller. En dybere forståelse

for de molekylærbiologiske mekanismer der ligger bag cellede-

lingen er derfor uhyre vigtig for forståelsen af kræftcellers udvik-

ling. At Berthe Marie Willumsen er en højt værdsat forsker kan

man se på hendes liste af publikationer offentliggjort i internati-

onale fagtidsskrifter, og af at andre forskere flittigt refererer til

hendes arbejder. Berthe Marie Willumsen er en populær undervi-

ser på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau og ofte er der

bud efter hende som gæsteunderviser på andre uddannelsesinsti-

tutioner. Derudover har Berthe Marie Willumsen gennem tiden

varetaget en række kollegiale hverv, og er blandt andet medlem

af fakultetsrådet på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
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og rådgivning, erfaring i perso-

naleledelse og -udvikling.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 28/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingschef Hans-Jørgen

Skovgaard Jensen, tlf. 3532

7374, e-mail: hjj@emed.ku.dk.

Humaniora ▼

Lektorat/adjunktur 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Arbejds -og organisati-

onspsykologi.

Til besættelse: 1/8-03. 

Ansøgningsfrist: 22/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Arne Prahl, e-mail:

arne.prahl@psy.ku.dk el. lektor

Ole Elstrup Rasmussen, e-mail:

ole.elstrup@psy.ku.dk. 

Lektorat/adjunktur 
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Moderne hebraisk sprog

og litteratur samt hebraisk/

jødisk kultur.

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 9/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

8906, e-mail: it@hum.ku.dk.

Assistant Professor 
(adjunkt) 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: American Literature.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 9/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Steen

Schousboe, tlf. 3532 8579, fax

3532 8615, e-mail:

steensch@hum.ku.dk.

Lektorat/adjunktur 
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Filosofi med særligt

henblik på Virksomhedshuma-

niora (arbejdstitel).

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 9/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kasper Lippert-Rasmus-

sen, tlf. 3532 8856, e-mail:

lippert@hum.ku.dk.

Undervisningsadjunktur
Sted: Institut for nordisk Filologi,

Afd. for Minoritetsstudier.

Indhold: Undervisningsadjunkten

skal selvstændigt tilrettelægge

undervisningen af studerende

på BA-tilvalg og Åbent Univer-

sitet.

Til besættelse: 1/8-03. 

Omfang: 30 timer.

Ansøgningsfrist: 9/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Helen Krag, Afdeling for

Minoritetsstudier, tlf. 3532

8336.

Naturvidenskab ▼

Professor
Sted: Kulturgeografiska instituti-

onen, Stockholms Universitet.

Indhold: Professorat i geografi,

särskilt kulturgeografi. Ar-

bejdsuppgifterne omfattar

undervisning på forskarutbild-

ningen och grundutbildnin-

gen., handledning av doktor-

ander, egen forskning, initie-

ring och ledning av forskarpro-

jekt samt medverkan i utveck-

lingsarbetet inom ämnet.

Kvalifikationer: Hög grad av ve-

tenskaplig skicklighet og väl

dokumenterad pædagogisk

skicklighet.

Ansøgningsfrist: 3/5-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.insi

dan.su.se/ledigaanstallningar.

Yderligere oplysninger: Prof.

Mats Widgren, tlf. + 0816 4852

el. e-mail: Mats.Widgren@hu

mangeo.su.se.

Associate Professor
Place of employment: Centre for

Crystallographic Studies.

Contents/qualifications: Structu-

ral chemistry. An applicant

should have demonstrated

expertise in the application of

X-ray diffraction methods in

structural biology. Applicants

must have a strong commit-

ment to teaching. The research

at the Centre focuses on inves-

tigation of the structure and

functions of proteins based on

X-ray crystallographic me-

thods, see www.kiku.dk.

To be appointed by: 1 July, 2003,

or as soon as possible thereafter.

Deadline for application: 2 April,

2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger/ or contact the Person-

nel and Legal Department, tel.

3532 2645.

Assistant Professor
Place of employment: Centre for

Crystallographic Studies.

Contents/qualifications: Structu-

ral chemistry. Applicants

should have demonstrated

expertice in the application of

X-ray diffraction methods in

structural biology and chemis-

try. Applicants must have a

strong commitment to teach-

ing. The position as assistant

professor requires a Ph.D. or

equivalent scientific qualificati-

ons; such appointment is tem-

porary and limited to 3 years

To be appointed by: 1 January,

2004, or as soon as possible

thereafter.

Deadline for application: 1 Octo-

ber, 2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – press

‘ledige stillinger’ or contact the

Personnel Office, tel. 3532

2645.

Professor 
with special duties
Place of employment: Centre for

Crystallographic Studies.

Contents/qualifications: Inorga-

nic chemistry. Applicants must

document significant research

contributions in inorganic che-

mistry at the highest interna-

tional level and is expected to

hold a strong track record to

both the synthesis and theoret-

ical modelling of the electronic

structure of transition metal

compounds. An applicant

whose research activities also

relate to metal activation of

small molecules with a bearing

on catalytic applications will be

preferred. The applicant is ex-

pected to be actively engaged

in close international collabo-

ration. The applicant must

have a strong commitment to

teaching. After five years, the

special duties will cease, and

the applicant appointed will

be given a regular appoint-

ment as associate professor.

To be appointed by: 1 October,

2004, or as soon as possible

thereafter.

Deadline for application: 1 July,

2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – press

‘ledige stillinger’ or contact the

Personnel Office, tel. 3532

2645. 

Undervisningsassistent(er)
Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Ved øvelsesundervisnin-

gen i den botaniske del af kur-

set Form og Funktion under

Biologi 1 opslås undervisnings-

timer for Alger. Indholdet er

funktionel morfologi hos både

mikro- og makroalger og un-

dervisningsassistenten skal

være den primære lærer med

en instruktor til stede i en del

af øvelsestimerne. 

Omfang: 5 øvelser a 2 timer for 2

hold (i alt 20 timer) i perioden

fra 2/5 til 15/5-03. 

Ansøgning: Mrk. ‘UA-alger’.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Øster

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/3-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Marianne Ellegaard, e-mail:

me@bot.ku.dk.

● TAP-STILLINGER 

Fuldmægtig
Sted: Budget og Planlægnings-

afdelingen, Driftsstøtteorgani-

sationen.

Indhold: Udvikle, teste, drive og

dokumentere faglige krav til

de forskellige økonomisty-

ringssystemer som KU anven-

der. Overordnet økonomisy-

stem er Oracle Financials (fi-

nans, kreditor og indkøb). Der

skal desuden ydes brugersup-

port og undervises i brugen af

systemerne.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse med indsigt i og sans for

at bevæge sig på grænsefla-

den ml. økonomi og it. Gerne

erfaring med økonomi, indkøb

eller Oracle Financials. 

Ansøgningsfrist: 31/3-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger – un-

der overskriften ‘Interesse for

økonomistyring og it’.

Yderligere oplysninger: Lars

Jensen, tlf. 3532 2754, Marlene

Markussen, tlf. 3532 2756 el.

Lars Øbing, tlf. 3532 2752.

IT-medarbejder
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Installation og vedlige-

holdelse af materiel og pro-

grammel, brugerstøtte, rådgiv-

ning af studerende og ansatte

samt i mindre omfang udvik-

ling af programmel.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 24/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.diku.dk/stillinger/it-med

arbejder.html.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Kim H. Søemose-

gaard, tlf. 3532 1367, 

e-mail: shotokan@diku.dk.

Maskinarbejder/
Finmekaniker
Sted: Astronomisk Observatori-

um, Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Design, udvikling og

produktion af forskellige fin-

mekaniske instrumenter og

installation af disse ved tele-

skoper kloden over.

Kvalifikationer: Erfaren og alsidig

medarbejder med en grund-

læggende uddannelse som

maskinarbejder el. lignende og

erfaring med mekanisk design

og kendskab til CAD/CAM.

Til besættelse: 1/4-03 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for uddannelse og oplys-

ninger om tidligere beskæfti-

gelse.

Sendes til: Astronomisk Obser-

vatorium, Juliane Maries Vej

30, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 21/3-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Værk-

stedsleder Per Kjærgaard

Rasmussen, tlf. 3532 5987 el.

ingeniørassistent Niels Mi-

chaelsen, tlf. 3532 5936.

Laborant
Sted: Geografisk Institut. 

Indhold: Selvstændig planlæg-

ning og koordinering af arbej-

det i laboratoriet; ansvar for

udvikling og optimering af la-

boratorieprocedurer; ansvarlig

for afrapportering samt kva-

litetssikring af analysedata;

ansvarlig for uddannelse af

laborantpraktikanter; ansvar

for laboratoriets økonomi; op-
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Vandaerobic, karate eller afrofunk?

Den 2. maj starter USG’s sommersæson med et udbud for dem der gerne vil holde formen sommeren

over. Som noget nyt vil der i år også være nogle aktiviteter i juli måned, og som altid benyttes som-

mersæsonen til at afprøve nye ting, fx vandaerobic, synkronsvømning, livredning og landevejscykling

for piger. Derudover kan du dyrke aerobic, bodytoning, ‘tæskehold’, svederen, funk, afrofunk, moder-

ne dans, salsa, orientalsk dans, badminton, volleyball, vægttræning, bueskydning, karate, yoga, svøm-

ning, et weeendkursus i afrikansk dans – og meget mere.

Tilmeldingen begynder den 2. april kl. 12 på USG-kontoret, Nørre Allé 53. 

Torsdag den 3.april holder kontoret åbent kl. 14 – 20.
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sætning og vedligeholdelse af

instrumenter i Danmark og

udlandet og vejledning af ba-

chelor- og kandidatstuderen-

de. Rejseaktivitet i et omfang

op til 1 måned årligt.

Kvalifikationer: Uddannelse som

laborant med mere end 2 års

erfaring; dokumenteret erfa-

ring med ovenstående arbejds-

opgaver; erfaring med forsk-

ningsprægede arbejdsopgaver

og kendskab til MS Officepak-

ken på brugerniveau.

Til besættelse: 1/6-03.

Ansøgningsfrist: 22/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generelt/ – stil-

lingsopslag.

Klinikassistent/tandplejer
Sted: Tandlægeskolen, Afd. for

Radiologi.

Kvalifikationer: Klinikassistent/

tandplejer, gerne radiologisk

baggrund. 

Til besættelse: April 2003 el. se-

nere.

Omfang: 25 timer/uge udenfor

skolens ferier.

Ansøgningsfrist: 25/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Docent,

dr.odont. Ib Sewerin, tlf. 3532

6776. 

Kontorelever
Sted: Studieadministrationen ved

KU.

Indhold: Alle funktioner som ind-

går i en moderne all-round

kontoruddannelse, særligt alle

typer edb og publikumskon-

takt i f.m. ekspedition og vej-

ledning af studerende.

Kvalifikationer: Bestået HH.

Til besættelse: 1/8-03.

Omfang: To elevstillinger a 2 år.

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrationen, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/3-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Overassi-

stent Tanja Jørgensen, tlf. 3314

1536.

Studievejleder
Sted: Studienævnet for Pædago-

gik, Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Ca. 4 timers vejledning

om ugen i semestrene og en-

kelte dage i august og januar

samt vejledning på Åbent Uni-

versitet; tilrettelæggelse af

Åbent Hus arrangementer og

tilvalgsarrangementer i forårs-

semestret; deltage som obser-

vatør i studienævnets møder

ca. 1 gang om måneden; revi-

sion af fagets bidrag til Studier

ved Københavns Universitet og

andet informationsmateriale;

deltagelse i informationsmø-

der på KUA og Indre By (ca. 20

timer om året); holde sig lø-

bende ajour om studietekniske

regler mm. Endvidere skal den

nye studievejleder være ind-

stillet på at deltage i Det

Humanistiske Fakultets kursus

for studievejledere. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Studie-

lederen, Studienævn for Pæ-

dagogik, Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 7/4-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Joan Conrad, tlf. 3532

8865.

Faglig vejleder 
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af

såvel potentielle som ordinære

studerende samt studerende

under Åben Uddannelse. Vej-

ledning om den teologiske

kandidatuddannelses indhold

og opbygning, herunder stu-

die- og eksamensordning,

dispensationsmuligheder, opta-

gelse, studieophold i udlandet,

generelle SU-regler m.m. Del-

tagelse i studiestartsprogram.

Kvalifikationer: Studerende på

den teologiske overbygnings-

uddannelse.

Til besættelse: 15/4-03. 

Omfang: Barselsvikariat på i alt

ca. 130 timer. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Det

Teologiske Fakultet, Købma-

gergade 46, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3660/3606.

Studievejleder 
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Vejledning af kandidat-,

grunduddannelses- og side-

fags-/tilvalgsstuderende samt

studerende ved Åbent Univer-

sitet i mange aspekter af faget,

herunder bl.a. alle fagets stu-

dieordninger og forskellige

typer af dispensationer og ek-

samensregler. Desuden vej-

ledes i muligheder for studie-

ophold i udlandet og SU. Stil-

lingen omfatter tillige vejled-

ning i sociale og økonomiske

forhold for universitetsstude-

rende og behandling af hen-

vendelser udefra, organisering

og afholdelse af en række

forskellige informationsarran-

gementer samt redigering af

fagets studiehåndbog mv. Dels

opsøgende vejledning, dels

modtagelse af vejledningssø-

gende i træffetiden.

Kvalifikationer: Hovedfagsstu-

derende i Historie (dvs. enten

på grund- el. kandidatuddan-

nelsen) med god indsigt i de

forskellige sider af studiet og

indstillet på fleksible arbejds-

tider, fx i forbindelse med RUS-

introduktion.

Til besættelse: 1/5-03 el. snarest

derefter.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om det hidtidige studieforløb

samt andre relevante oplysnin-

ger.

Sendes til: Studienævnet for

Historie.

Ansøgningsfrist: 7/4-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejlederne Signe Gaarde el.

Steen Bæktoft Kaae Johansen,

tlf. 3532 8251 el. studienæv-

nets sekretariat, tlf. 3532 8248

el. 3532 8249.

Tutorer i Pædagogik
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Tutorerne skal medvirke

i tilrettelæggelse og afholdelse

af ruskursus og studiestart i øv-

rigt. Der afholdes fælles kursus

for fakultetets tutorer 3/5-03.

Til besættelse: 1/4-03. 

Omfang: Et endnu ikke afgjort

antal timer i foråret 2003, ef-

teråret 2003 samt foråret 2004.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om navn og studiestart samt

en kort motivering. 

Sendes til: Studieleder Joan

Conrad, Studienævnet for

Pædagogik, Institut for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 4/4-03, kl. 12.00.

Tutorer i Engelsk
Sted: Engelsk Studienævn. 

Indhold: Deltagelse i planlægnin-

gen af ruskursus i samarbejde

med Studienævnet og studie-

vejlederen samt i afholdelse af

ruskursus. Gennem hele efter-

årssemesteret vejleder tutorer-

ne de nye studerende ligesom

de i forårssemesteret oriente-

rer om eksamen og eksamens-

tilmelding. Fakultetet afholder

tutorseminar for de nye tuto-

rer 3/5-03 hvor der vil blive

informeret i detaljer om tutor-

opgaverne.

Kvalifikationer: Ansøgere må

være indskrevet ved Engelsk.

Omfang: 12 ledige A-tutorstillin-

ger er til besættelse pr. 1/4-03.

Hver stilling omfatter samlet

50-75 timer fordelt på hhv. for-

året 2003, efteråret 2003 og

foråret 2004. Der opslås sam-

tidig 6 stillinger som intro-

tutorer a 30 timer der omfatter

deltagelse i planlægningen af

rustur.

Ansøgning: Angiv stillingskate-

gori, navn, adresse, tlf. nr. og

cpr.nr. 

Ansøgningsfrist: 27/3-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnets sekretær Dorthe

Johnson, tlf. 3532 8605.

Tutorer i Psykologi
Sted: Studienævnet for Psykologi.

Indhold: Arbejdet består i at in-

troducere nye studerende ved

studiestart august 2003 og

gennem 1. studieår vejlede om

hvordan man gebærder sig

som studerende ved Psykologi.

Fakultetet afholder uddannel-

sesdag for de ansatte tutorer

3/5-03.

Kvalifikationer: Studerende ved

Institut for Psykologi.

Omfang: Et antal tutorer for pe-

rioden fra 1/4-03 til 31/3-04.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

ved henvendelse til Signe Bech,

rum 3.2.62. Angiv navn, cpr.nr.,

adresse, e-mail, tlf.nr. samt

bankoplysninger.

Sendes til: Institut for Psykologi,

Att.: Studieleder Helle Ander-

sen, Njalsgade 88, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 4/4-03, kl. 12.00.

● PH.D-
STIPENDIER

Psykologi
Sted: Roskilde Universitetscenter,

Institut IX, Faggruppen for

Psykologi.

Indhold/kvalifikationer: Stipen-

diet ligger inden for program-

met ‘Socialpsykologien i en

radikaliseret modernitet’ og vil

blive tildelt en kandidat med

de nødvendige akademiske

kvalifikationer der ved en fore-

løbig projektbeskrivelse kan

dokumentere at ph.d.-projek-

tet vil være en empirisk ud-

forskning af et centralt aspekt

af forholdet ml. individ og

fællesskab i den radikaliserede

modernitet. Inden for ph.d.-

programmet er der flere forsk-

ningsmæssige satsningsom-

råder, bl.a. Center for barn-

doms- og familieforskning.

Dette danner rammen om flere

ph.d. projekter der beskæfti-

ger sig med udforskningen af

forskellige aspekter af børns

forhold og menneskers familie-

liv i moderne velfærdsstater.

Forskning i arbejdspsykologi

og organisationsudvikling,

bl.a. forskning i forbindelser

mellem arbejdsliv og familie-/

fritidsliv. Forskning om etnisk

identitet og flerkulturalitet i

moderne samfund. Forskning i

pædagogisk psykologi med

særlig henblik på læring og

hverdagsliv. 

Omfang: 3-årigt stipendium le-

digt til besættelse 1/9-03.

Ansøgning: Vedlæg cv, eksa-

menspapirer og publikations-

liste samt et foreløbigt detalje-

ret projektbeskrivelse. Mrk.

ansøgning ‘ph.d.’ og send i tre

eks. vedlagt projektforslag

(maks. 5 s.).

Sendes til: Roskilde Universitets-

center, Institut IX, Faggruppen

for Psykologi, P.9, Postboks

260, 4000 Roskilde.

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Prof.

Lasse Dencik, tlf. 4674 2644, 

e-mail: lade@ruc.dk.

● STIPENDIER

Novo Nordisk Fondens
Hallas-Møller Stipendium
Støtte: Den Læge- og Naturvi-

denskabelige Komité indkalder

ansøgninger for uddeling af et

5-årigt stipendium til en se-

niorforsker som bidrag til op-

retholdelse og styrkelse af

igangværende forskning inden

for dansk læge- og naturviden-

skab, fortrinsvis inden for

biomedicinsk forskning, klinisk

forskning og biologisk grund-

forskning. Målgruppen er yn-

gre forskere hvis sædvanlige

stipendiemuligheder er udtøm-

te, og for hvem en universi-

tetsansættelse ikke umiddel-

bart er i sigte. Tildelingen af et

stipendium forudsætter en

vægtig og perspektivrig forsk-

ningsindsats. Det forventes at

ansøgerne har dokumenteret

selvstændigt forskningsarbej-

de. Eller forskere der har op-

nået fast ansættelse på en in-

stitution, men ønskes fritaget

for undervisning og admini-

stration. Forskningen må være

i international særklasse. Der

kan ikke forventes tildelt orlov

under stipendieperioden.

Driftsmidler vil kunne forven-

tes tildelt med maks. 500.000

kr./år til hel el. delvis dækning

af udgifter direkte forbundet

med forskningsprojektet (løn,

materialer m.v.).  

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

og vejledning fås på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 30/4-03, kl. 16.00.

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Den Læge- og Naturvi-

denskabelige Komite indkalder

hermed ansøgninger til 3-4

femårige stipendier som skal

gøre det muligt for højt kvalifi-

cerede forskere ansat i fuldtids

kliniske stillinger at blive delvis

frigjort for klinisk arbejde så

de får mulighed for sammen-

hængende biomedicinsk/ekspe-

rimentel forskning. Det er for-

målet med disse stipendier at

sikre den vigtige brobygning

mellem klinisk arbejde og bio-

medicinsk/ eksperimentel forsk-

ning. Stipendierne er hver på i

alt 2,5 mio. kr. (500.000 kr./år)

som skal gå til aflønning af af-

løser i den kliniske funktion. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

og vejledning fås på

www.novonordiskfonden.dk. 

Ansøgningsfrist: 30/4-03, kl. 16.00.

● LEGATER

Dansk Geofysisk Forenings
Rejselegat
Målgruppe: 2.-dels geofysikstu-

derende ved KU og AU som

ønsker dækning af registre-

ringsgebyr og rejseudgifter

ved deltagelse i konferencer,

møder, feltarbejde og lignende. 

Støtte: Ca. 4 portioner årligt af

maks. 1.500 kr.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af formål, en kopi af bachelor-

bevis og karakterudskrift samt

en udtalelse fra vejleder. Der

skal efterfølgende afleveres en

kort redegørelse.

Sendes til: Dansk Geofysisk Fore-

ning, Geofysisk Afdeling, Julia-

ne Maries Vej 30, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/4-03.

Observator, mag.scient.
Julie Marie Vinter Hansens
Rejselegat
Målgruppe: Studerende og yngre

kandidater med afsluttet BA

el. tilsv. inden for fagene astro-

nomi, matematik og fysik. Un-

der lige kvalifikationer har

kvinder fortrinsret frem for

mænd, og fagene prioriteres i

nævnte rækkefølge. 

Støtte: Til studierejser i portioner

på min. kr. 5.000. Ikke til stu-

dierejser hvis eneste formål er

at deltage i kongresser, sympo-

sier o.l.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse; videnskabeli-

ge kvalifikationer; cpr.nr.;

adresse samt studierejsens for-

mål, varighed og budget. Stiles

til legatets bestyrelse. 

Sendes til: Henning Jørgensen,

Astronomisk Observatorium,

Juliane Maries Vej 30, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/4-02.

Overretssagfører
Rigenstrup og Valborg
Rigenstrups Mindelegat
Målgruppe: Jurastuderende ved

KU således at de mest lovende

og mest trængende foretræk-

kes.

Støtte: 4 portioner a 3.000 kr.

Ansøgning: skema kan printes ud

på www.ku.dk/sa/su-kontor/le

gat/ el. fås ved henvendelse til

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/4-03.
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Hænger tilværelsen som stude-
rende ikke sammen økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis du fx

•  har opbrugt dine SU-muligheder

•  er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

•  er blevet mor eller far 

•  føler at din gæld vokser dig over hovedet

•  har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på

dine økonomiske forhold, hjælpe dig med at få et overblik over

din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig

cigarkasse med penge, men vi kan give dig en solid og anonym

vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 2850. Vejledningen er åben efter aftale. 

Du kan også sende en e-mail til SØ-vejlederen på SA-studoe-

kon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejle-

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit studium

hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Grosserer Harald Kjær og
hustrus Polly Kjær, født
Kabells Legat
Målgruppe: Trængende danske

og andre nordiske studerende

ved KU el. DTU der har bestået

første del af embedseksamen

el. tilsvarende. Der tages ved

tildelingen bl.a. hensyn til

ansøgerens dygtighed, flid og

egnethed.

Støtte: 1 portion a 3.000 kr.

Ansøgning: Skema kan printes

ud på www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/ el. fås ved henven-

delse til SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/4-03.

Enkgrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners Legat
Støtte: Tilskud til at fremme af

den evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg en beskrivel-

se af hvordan støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Japetus Steenstrups Legat
Støtte: I maj 2003 kan uddeles ca.

20.000 kr. i flere portioner som

understøttelse til naturhistori-

ske og arkæologiske studier,

især sådanne som kan belyse

naturforholdene og oltidskul-

turen i Danmark (med Grøn-

land) og Island.

Ansøgning: Vedlæg budget og

angiv cpr.nr.

Sendes til: Lektor Hans Jørgen

Hansen, Geologisk Institut,

Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Ultimo april 2003.

Tidligere sognepræst i
Aadum sogn, Pastor Emeri-
tus Sigurd Anders Michael
Andersend og hustrus
Agnes Dorthea, født Højers
rejselegat for teologiske
kandidater 
Støtte: Rejsestøtte til en teolo-

gisk kandidat fra KU.

Ansøgning: Vedlæg cv, herunder

cpr.nr. og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte fra

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmagerga-

de 44-46, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: Studerende ved KU

med engelsk som hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i andet

halvår af 2003. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

cpr.nr. og udførlige oplysnin-

ger om hidtidigt studium, pla-

ner og et budgetoverslag samt

– hvis muligt – bevis for opta-

gelse på et udenlandsk univer-

sitet og udtalelse(r) fra min. en

faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, Att.:

Lektor Henning Ørum, Engelsk

Institut, Njalsgade 84, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/4-03. 

Uddeling: Forår og efterår.

Caïx Legatet
Målgruppe: Kandidater med go-

de franskkundskaber.

Støtte: Fra Dronning Margrethe

og Prins Henriks Fond uddeles

et legat på ca. kr. 75.000 til hu-

manistiske studier i Frankrig

for en studerende el. kandidat

fra et dansk universitet. Der vil

i år blive givet fortrinsstilling

til en kandidat.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse og budget. Stiles til

Dronning Margrethe og Prins

Henriks Fond, Caïx Legatet. 

Sendes til: Præsidenten for Det

Kongelige Danske Videnska-

bernes Selskab, H.C. Andersens

Boulevard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 4/4-03.

Læge Else Nikolajsens Legat
Målgruppe: Yngre, kvindelig for-

sker (kandidat) som er medlem

af foreningen Kvindelige Aka-

demikere. 

Støtte: En portion a maks. 10.000

kr. til et velafgrænset forsk-

ningsformål, herunder rejse,

kongresdeltagelse m.m.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse, budgetoverslag, cv

samt evt. publikationsliste. Det

bedes oplyst om projektet støt-

tes fra anden side. 

Sendes til: Foreningen Kvindelige

Akademikere, c/o Barbara Mel-

chior, Frederiksholms Kanal 20,

1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/3-03 med

morgenposten.

Yderligere oplysninger:

www.kvak.dk.

Københavns Universitets
Fond for teologiske kandi-
dater og studerende
Støtte: Til studierejser el. til an-

dre videregående studier samt

som belønning til studerende

der har udvist særlig flid el.

særlige evner.

Ansøgning: Vedlæg cv, cpr.nr.,

publikationslister og en kort

beskrivelse af og budget for

legatets evt. anvendelse.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Öresundsuniversitetet
utlyser pilotprojektmedel
Støtte: Härmed utlyses 450.000

SEK avsett för 2 till 4 nya pilot-

projekt.

Följande kriterier har uppställts

för urvalsprocessen: 

Modell för andra projekt – pilot-

projekten skall vara modeller

och föregångare för senare ini-

tiativ. De skall vara något nytt i

samarbetet mellan universite-

ten och utvecklingsprocessen

skall innehålla nya inslag eller

ny metodik. Redan etablerade

projekt bör inte tilldelas med-

el. Pilotprojekten skall repres-

entera olika ämnen och insti-

tutioner och involvera minst

två universitet/högskolor på

varsin sida om sundet inom

Öresundsuniversitetet.

Universitetsintresse: Projektet

skall medföra en skillnad gent-

emot om respektive universitet

hade genomfört projektet för

sig. Utbildningsdimensionen

skall framgå. Det skall vara ett

värde i sig med samarbetet.

Studenttillvänt: Pilotprojektet

skall vända sig till studenter

före Ph.D-nivån i Øresunds-

regionen.

Framtidsutsikter: Pilotprojektet

skall ha möjligheter att utveck-

las och fördjupas i ytterligare

samarbete.

Interesseanmälan: Senest 15/6-03.

Mer information: 

www.oresund.org.

Statens Humanistiske
Forskningsråd
Målgruppe: Grupper på min. 2

forskere på seniorforsker-/

lektorniveau. 

Støtte: SHF har afsat ca. 5. mio.

kr. til støtte af netværk som

kan påbegyndes tidligst fra

august 2003.

Ansøgningsfrist: 1/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/opslag.

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Grethe Jørgensen,

e-mail: gjo@forsk.dk el. fuld-

mægtig Vibeke Kalsbeek, 

e-mail: vka@forsk.dk. 

Statens Naturvidenskabe-
lige Forskningsråd
Støtte: Statens Naturvidenskabe-

lige Forskningsråd indkalder

hermed ansøgninger om støtte

til aktiviteter som forventes at

begynde i 2003. Vejledning til

ansøgning findes på

www.forsk.dk/snf/publ/infmat/

snf-fond/snfinfo.pdf el. kan fås

ved henvendelse til Forsknings-

styrelsen, tlf. 3544 6200. 

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Eva og Henry Frænkels
Mindefond
Støtte: I 2003 uddeles 1 million

kr. til fremme af forskning af

kræft-, hjerte- og kredsløbssyg-

domme. Støtten kan gives til

indkøb af apparatur, udgivelse

af videnskabelige skrifter eller

til legater til videnskabsmænd

og læger til forskning ved vi-

denskabelige institutioner her i

landet eller i udlandet, fx gen-

nem udvekslingsophold for

danske eller udenlandske vi-

denskabsmænd. Fondet vil i

særlig grad lægge vægt på ud-

veksling mellem Danmark og

Israel. 

Ansøgning: Vedlæg en beskrivel-

se af projekt, budget, oplys-

ning om søgt/bevilget støtte

fra anden side, cv og et kort

résume (ca. 150 ord) egnet til

offentliggørelse. Påfør et cpr.

nr. el. CVR/SE-nr. Ansøgningen

stiles til bestyrelsen, sendes i 2

eks. og på diskette. 

Sendes til: Advokat Thor Ander-

sen, Sølvgade 26, 1307 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/6-03.

● PRISOPGAVER

Hvad skal vi med dansk
litteratur?
Prisopgaven skal have karakter

af et essay eller en faglig af-

handling på ca. 40 ns. Der ud-

sættes en pris på 50.000 kr. for

det bedste manuskript. Akade-

miet er dog berettiget til ikke

at uddele prisen hvis intet ma-

nuskript er af en tilfredsstillen-

de kvalitet. Hvis Akademiet

finder et eller flere manuskrip-

ter egnede til trykning, vil de

blive offentliggjort ved Akade-

miets foranstaltning. Akade-

miet kan ligeledes tænkes at

afholde et seminar med ud-

gangspunkt i et eller flere

egnede manuskripter.

Ansøgning: Prisopgaven skal

indleveres anonymt under et

mærke. Sammen med opgaven

indleveres en lukket konvolut

med samme mærke og en

seddel med angivelse af for-

fatterens navn, adresse og

telefonnummer. Konvolutten

vil kun blive åbnet hvis opga-

ven vinder.

Sendes til: Det Danske Akademi,

Rungstedlund, Rungsted Strand-

vej 111, 2960 Rungsted Kyst. 

Ansøgningsfrist: 1/8-03, kl. 12.00.

● EKSAMEN

Teologi ▼

Eksamenstilmelding
Termin: Sommersemestret 2003.

Afsluttende eksamener: Fra man-

dag 24/3-03 til fredag 4/4-03.

Grunduddannelseseksamener:

fra tirsdag 1/4-03 til tirsdag

15/4-03.

Praktisk Teologi: Fra fredag 

2/5-03 til torsdag 15/5-03.

Sted: Al tilmelding foregår på

Fakultetskontoret, Købmager-

gade 44-46, stuen.

Ekspeditionstid: Mandag – fre-

dag 10-12, samt tirsdag tillige

13-16.

Yderligere oplysninger: Plan over

de enkelte eksamener med-

deles ved opslag på tavlerne

uden for Fakultetskontoret.

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på
Statskundskab
Termin: Sommereksamen 2003.

Tilmelding: På www.punkt.ku.dk

i perioden fra 17/3 til og med

28/3-03. Ved tilmelding skal du

være opmærksom på hvilken

studieordning du er på samt

om du tilmelder dig på den

rigtige uddannelse (på bache-

lorniveau eller kandidatni-

veau). Der er ikke eksamens-

tilmelding til seminarer.

Ekspeditionstid: Studievejlednin-

gen holder ekstraordinært

åbent for vejledning samt for

eksamenstilmelding for merit-

studerende og tompladsstude-

rende i uge 12 med følgende

åbningstider: man: 10-14, tirs:

10-14, ons: 9-14, tors: 10-17, fre

10-14. Meritstuderende og

tompladsstuderende kan kun

tilmelde sig i uge 12 og kun på

Studievejledningen.

Yderligere oplysninger: Spørgs-

mål kan rettes til Studievejled-

ningen, tlf. 3532 3365, e-mail:

studievejl@ifs.ku.dk.

Eksamenstilmelding på
Sociologi
Termin: Sommeren 2003.

Tilmelding: På www.punkt.ku.dk

i perioden fra 24/3 til 4/4-03 el-

ler på blanket i Ekspeditionen,

Linnésgade 22, 1. kl. 9.30-

13.15. Meritstuderende kan i

samme periode kun tilmelde

sig på blanket.

Yderligere oplysninger: Eksa-

mensadministrationen, tlf.

3532 3287. 

Eksamenstilmelding på
Antropologi
Termin: Sommeren 2003.

Tilmelding: På www.punkt.ku.dk

i perioden fra 17/3 til 4/4-03.

Merit- og gæstestuderende skal

tilmeldes på blanket fra 31/3 til

4/4-03. 

Tilmeldings- og afmeldingsblan-

ketter til nedennævnte eksa-

miner afhentes i Samf.inf. på

Det samfundsvidenskabelige

Fakultetskontor, St. Kannike-

stræde 13, st., 1169 Kbh. K

hvor de også skal afleveres.

Grunduddannelsen, 2. sem.’s

prøve (14-dages opgave)

(1998-ordningen): 

Eksamen omfatter en 14-dages

individuel opgave som udle-

veres på Institut for Antro-

pologi 20/5-03 og indleveres i

receptionen på Institut for

Antropologi senest 3/6-03, kl.

14 i 4 eks., 5 hvis opgaven må

udlånes fra biblioteket. 

Mundtlig eksamen: 16., 17. og

18/6-03.

Grunduddannelsen, 4. sem.’s me-

todeprojekt (1998-ordningen):

Prøven udgøres af et frit skrift-

ligt arbejde i form af en rap-

port som indleveres i receptio-

nen på Institut for Antropologi

senest 10/6-03, kl. 14 i 3 eks., 

4 hvis opgaven må udlånes fra

biblioteket.

Grunduddannelsen, Bachelor-

essay (1998-ordningen): 

Opgaven indleveres i receptio-

nen på Institut for Antropologi

senest 28/5-03, kl. 14 i 4 eks., 

5 hvis opgaven må udlånes fra

biblioteket. 

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  4  . 2 0 0 3 15

Ancient Tex-
tiles Produc-
tion, Craft
and Society

I anledning af den interna-

tionale konference med

ovenstående titel åbner

Københavns Universitet

dørene for alle interesserede

lørdag den 22. marts kl.

10.00-13.30 i Alexander-

salen, Bispetorvet 3 fra 

kl. 10.00 til 13.30.

Weaving the social fabric

Prof. Elisabeth Barber, 

Occidental College, 

Los Angeles, USA

Textiles as medium of

exchange in the third

millennium BC Western Asia

Dr. Irene Good, Harvard

University, USA

Weavers at Akrotiri, Thera.

Defining cloth-making

activities as a social process

in a Late Bronze Age

Aegean town

Prof. Iris Tzachili, 

University of Crete, Greece

Textiles from ‘the frozen

tombs’ of Gorny Altai, Russia

Dr. Natalia Polosmak,

Russian Federation 

Middle Age Georgian textile

in the Benaki-Museum: 

the sakos of the Antiochene

patriarch with Georgian

embroidery

Prof. Irine Nikoleishvili, Tbi-

lisi State University, Georgia

Political affinities and

economic fluctuations: the

evidence from the textiles

Dr. Nettie Adams, University

of Kentucky, USA

Spinning in the Roman

world: from everyday craft

to metaphor of destiny

Prof. Daniela Cottica,

University of Venice, Italy

Arrangeret af Ancient Tex-

tiles gruppen Marie-Louise

Nosch, Institut for Historie

og Ulla Mannering, Institut

for Arkæologi og Etnologi.

Mere information om

konferencen findes på

www.lu.se/klass/textiles.
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Mundtlig eksamen: 11. og 

12/6-03.

Overbygningsuddannelsen, kur-

susessay (2000-ordningen) +

meritstuderende, studerende

på åben uddannelse og gæste-

studerende: 

Opgaven indleveres i receptio-

nen på Institut for Antropologi

senest 10/6-03, kl. 14 i 3 eks., 

4 hvis opgaven må udlånes fra

biblioteket.

Afmelding: Senest 12/5-03.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Kurset er på engelsk.

Tid: 25/3-03, kl. 13.00-16.00.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer. 

Tid: 26/3-03, kl. 13.00-16.00.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. 

Tid: 28/3-03, kl. 10.15-13.15.

Tilmelding: Via formular på

www.kb.dk/yd/kurser el. per 

e-mail: undervisning@kb.dk. 

Ph.d.-kursus: Subjekt, Inter-
aktion og Struktur
Kurset finder sted i uge 17 og 18,

fra 22 – 24/4 samt 29 – 30/4-03.

Kurset sigter imod en afklaring

af nogle af de centrale koncep-

ter inden for socialpsykologien

der i lyset af senmodernitetens

globale omvæltninger har un-

dergået dramatiske forandrin-

ger i akademisk regi. Her tæn-

kes der især på den postmo-

derne socialpsykologis (social-

konstruktionismens) decentra-

lisering af sociologiens klassi-

ske struktur og system-begre-

ber såvel som psykologiens og

filosofiens klassiske subjekt-be-

greber ud i termer såsom narra-

tiver, diskurser og kontekster.

Ud over foredrag vil kurset be-

stå af workshops, gruppearbej-

de, samt tværgående diskussio-

ner i plenum. Tekster relateret

til de forskellige foredrag vil

fordres læst forud for kurset.

Forelæsere: Institut for Psykologi:

Lektor lic.scient. Simo Køppe;

Professor dr.phil. Ole Dreier;

Lektor Ph.d. Morten Nissen;

Lektor dr.phil. Sven Mørch;

Lektor docent Nini Prætorius.

Institut for Filosofi, Pædagogik

og Retorik: Professor dr.phil.

Finn Collin.

Tid: 22/4-03

Sted: Institut for Psykologi.

Tilmelding: Lene Ranfelt, tlf.

3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk.

Arrangør: Cand.psych., ph.d.-stip.

Henrik Skovlund, Institut for

Psykologi, tlf. 3532 8779, e-mail:

Henrik.Skovlund@psy.ku.dk.

● MØDER

Orienteringsmøde om
geografiske informations-
systemer
Målgruppe: Institutter, fakultets-

kontorer og bygningsadmini-

strationen. 

Indhold: Gennem snart 5 år har

Geografisk Institut koordineret

en fælles site licens for KU på

et geografisk informationssy-

stem fra ESRI i USA. Geografi-

ske informationssystemer (GIS)

anvendes inden for alle tænke-

lige brancher som arbejder

med analyser og præsentatio-

ner af rumlige data på tema-

kort-form. Systemerne rummer

også værktøjer til formidling

af kort på internettet. I KU-re-

gi benyttes licenserne p.t. af

Geografisk Institut, Geologisk

Institut, Zoologisk Institut,

Carsten Niebuhr Instituttet og

Bilharziose-Laboratoriet, men

vi ønsker at andre institutter,

administrationen mv. også kan

se lyset ved at blive bruger af

systemerne. 

Ved Det Naturvidenskabelige

Fakultet er der desuden etab-

leret en aftale med Kort- og

Matrikelstyrelsen om brugen

af deres digitale kort. Tillige

har Geografisk Institut mulig-

hed for at udvide en aftale om

brugen af digitale farve-flyfo-

tos (Danmarks Digitale Ortofo-

tos, DDO99) til at dække andre

brugere ved Københavns Uni-

versitet og endelig har Zoolo-

gisk Institut etableret en KU

site-licens på statistik-systemet

SPlus som kan integeres med

ESRIs GIS-produkter. 

Tid: 28/3-03, kl. 14.15-15.30

Sted: Geografisk Institut, 2. sal,

Aud. 1.

Tilmelding: Thomas Balstrøm, tlf.

2532 2535, e-mail:

tb@geogr.ku.dk.

Arrangør: Institut for Geografi.

Humanitære katastrofer 
i Afrika 
Hvorfor går det galt – perspekti-

ver på humanitære katastrofer

i Afrika. 

Paneldeltagere: Bl.a. journalist

og forfatter Peter Thygesen;

kontorchef Nanna Hvidt, Syd-

gruppen, Udenrigsministeriet;

seniorforsker Bjørn Møller,

Dansk Center for Internatio-

nale Studier og Menneske-

rettigheder; Troels Mikkelsen,

Røde Kors Nødhjælpskontor.

Tid: 27/3-03, kl. 18.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Rosenborggade 15, Caféen. 

Arrangør: International Debat.

Alt mellem himmel og jord. 
Temalørdag om dansk rum-
forskning
Foredrag om dansk rumforsk-

ning, stjerneskælv, satellitter,

astronomi og rundvisning på

Ole Rømer Museet.

Tid: 29/3-03, kl. 10.00-14.00.

Sted: Ole Rømer Museet, Kroppe-

dals Allé 3, Tåstrup.

Tilmelding: Per mail til nat-alum

ne@adm.ku.dk inden 25/3-03.  

Arrangør: Naturvidenskabelig

Alumneforening ved Køben-

havns Universitet,

www.nat.ku.dk/alumne.

Debataften om teologi,
uddannelse og kirke
Hvad uddanner man sig til når

man tager en teologisk kandi-

dateksamen? Og er man til-

strækkelig godt rustet til at va-

retage de opgaver man stilles

over for efter studiet? Vi har

bedt en student, en ny kandi-

dat samt studielederen om at

komme med oplæg til en debat.

Oplægsholdere: Stud.theol. Tine

Reeh, cand.theol. Henriette

Pedersen samt studieleder,

ph.d. Kirsten Busch Nielsen.

Tid: 1/4-03, kl. 19.30.

Sted: Købmagergade 44, over

gården, mødelok.

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer.

Arrangør: teologisk Forening,

www.teol.ku.dk/tf.

Den litterære oversætters
stilling i det danske litte-
rære system
Oplæg ved Thomas Harder, for-

fatter og oversætter, Morten

Hesseldahl, forlægger, Lind-

hardt og Ringhof og Marianne

Kruckow, sektionschef,

mag.art. et MPA. Kunststyrel-

sen – Litteratursektionen.

Tid: 8/4-03, kl. 14.00-16.30.

Sted: KUA, lok. 7.3.7.

Arrangør: Oversættelseskredsen.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Cogci Seminarer 
Kl. 14.15: Food webs in soils –

how organisms interact.

Kl. 15.15: Microbial biodiversity

in soil – does it relate to

function?

Oplægsholder: Dr. Bryan Grif-

fiths, Scottish Crop Research

Institute, Dundee. 

Tid: 20/3-03, kl. 14.15.

Sted: Zoologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Bygning 12,

Aud. B.

Arrangør: Afd. Terrestrisk Øko-

logi, Zoologisk Institut.

If reform of university
science education is the
answer – what were the
questions?
Målgruppe: Videnskabelige med-

arbejdere ved Det Naturviden-

skabelige Fakultet.

Indhold: På konferencen præsen-

teres en række synspunkter på

universiteternes fremtidige rol-

ler, hvilke reformer dette

kræver og forskellige erfarin-

ger med udmøntning af refor-

mer på alle niveauer. 

Tid: 22 – 23/5-03.

Sted: Grand Park Conference

Center, Korsør. 

Tilmelding: På www.naturdi-

dak.ku.dk senest 20/3-03.

Arrangør: Dansk Center for Na-

turfagsdidaktik/CND-KU,

kbl@naturdidak.ku.dk,

www.naturdidak.ku.dk/maj

konference.

● KULTUR 

Bibelsk gastronomi
Cand.theol. Lise Lotz vil holde

oplæg om hvad der står om

mad og drikke i Bibelen. Der-

efter påskemåltid inspireret

heraf – og vi nøjes ikke med

græshopper og vildhonning

(Matt. 3,4).

Tid: 28/3-03, kl. 15.15

Sted: Studenterlokalet, St. Kan-

nikestræde 8.

Tilmelding: Per e-mail til

lotz@adm.ku.dk senest 24/3-03.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

● PH.D. -FORSVAR

Jura ▼

Cand.jur. Helle Krunke

Titel: Udenrigspolitik og magt-

fordeling ved overgangen til

det 21. århundrede.

Tid: 9/4-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14.

Samfundsvidenskab ▼

Cand.scient.pol. Karina Pedersen

Titel: Party Membership Linkage:

The Danish Case.

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

Sted: Nørregade 10, Udvalgs-

værelse 3.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Institut for Statskundskab,

tlf. 3532 3366.

Sundhedsvidenskab ▼

Sannah Zoffmann Jensen

Titel: Structural analysis of the

interaction between the che-

mokine MIP-1á and the CCR1

receptor by photoaffinity labe-

ling.

Tid: 21/3-03, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, lille

mødesal og sofastuen. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos forfatteren,

e-mail: sannah.jensen_zoff

mann@roche.com.

Kent Valentin Haderslev

Titel: Dual-energy X-ray absorp-

tiometry. Measurement of

body composition in patients

with low body weight and

chronic bowel disease.

Tid: 21/3-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres hos for-

fatteren, e-mail:

khaderslev@dadlnet.dk.

Karen Reinhold Wøjdemann

Titel: Screening for Down’s Syn-

drome in the first trimester. 

A prospective study of 9.941

women.

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

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 

3 og 4. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres hos for-

fatteren, Rosenholms Allé 6,

2500 Valby.

Søren G.F. Rasmussen

Titel: Structural and functional

Analysis of the Purified Sero-

tonin Transporter by Fluore-

scence Spectroscopy.

Tid: 4/4-03, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos forfatteren,

Farmakologisk Institut 18.6., tlf

3532 7587, e-mail: 

sgfr@molpharm.ku.dk.

Humaniora ▼

Rolf Stavnem 

Titel: Hør Kvasirs blod! Kenning

og metafor i den norsk-island-

ske skjaldedigtning.

Tid: 27/3-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Det Arna-

magnæanske Institut, KUA.

Anette Fryd 

Titel: Billedtale.

Tid: 28/3-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information og på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, KUA

samt på Institut for Nordisk

Filologi, KUA.

Hanne Roswall Laursen

Titel: Das Ich der Literaturkritik.

Zur Konstituierung der Litera-

turkritik bei August Wilhelm

Schlegel (1789-1801).

Tid: 10/4-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

22.0.11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Tysk og Neder-

landsk, KUA.

Moritz Schramm 

Titel: Kafkas Kampf um Anerken-

nung. Ein sozial-historischer

Deutungsversuch.

Tid: 11/4-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information, KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut for

Litteraturvidenskab, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Annette Pedersen

Titel: Fire and Decomposition in

West African Savannah Soil:

Effects on Soil Microbiota.

Tid: 18/3-02, kl. 13.15.

Sted: Zoologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Bygn. 12, Aud. B.

Thomas Kofoed Nielsen

Titel: Plume Lithosphere Inter-

action and the Generation of

Volcanic Rifted Margins.

Tid: 27/3-03, kl. 15.15.

Sted: Geofysisk Afdeling, Rocke-

fellerkomplekset, Juliane

Maries Vej 30, Aud.

Yderligere oplysninger: Geofysisk

Afdeling, tlf. 3532 0601 el.

3532 5960.

Kim Steenstrup Pedersen

Titel: Statistics of Natural Image

Geometry.

Tid: 28/3-03, kl. 13.15.

Sted: Datalogisk Institut, Univer-

sitetsparken 1, Lille UP1. 

Yderligere oplysninger: Karin

Outzen, Datalogisk Institut, tlf.

3532 1448.
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Literary Analysis, the So-Called Original Text of Hebrew Scripture, 
and Textual Evaluation
Prof. Emanuel Tov, Hebrew University, Jerusalem

Tid: 17/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Købmagergade 46, 3., Aud. 11

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3646

The International Criminal Court: 
Tangled Roots of Trans-Atlantic Deadlock 
Prof. Jerry Fowler, Staff Director, Committee on Conscience, U.S. Holocaust Memorial Museum

Tid: 18/3 kl. 10.00-12.00

Sted: Wilders Plads 8H, Lannung Room

Arr.: Dansk Institut for Menneskerettigheder

Skaber vor landbrugs- og handelspolitik fattigdom og sult i Afrika?
Prof. Per Pindstrup-Andersen, Landbohøjskolen og IFPRI, Washington D.C.

Tid: 18/3 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Identifikation af biologisk terrormateriale ved hjælp af immun- og 
proteinkemi
Natascha Helena Beyer og Christian Schou, Autoimmunafdelingen, SSI

Tid: 18/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Universet og troen
Jens Martin Knudsen

Tid: 18/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

The Role of Holocaust Remembrance in Combating Genocide 
Jerry Fowler, US Holocaust Memorial Museum

Tid: 19/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 18.1.49

Arr.: Institut for Internationale Studier, Afd. for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Must It Be Beautiful?    
Director Graham Farmelo, Dana Centre, 

Science Museum, London

Tid: 19/3 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Blegdamsvej 17, Aud. D

Arr.: Niels Bohr Arkivet, 

www.nba.nbi.dk.

»Last year, the book ‘It Must Be Beautiful:

Great Equations of Science,’ reopened the

debate about the value of beauty in physics.

Is it the equations of fundamental physics

that will be beautiful, as many, such as Dirac

and Einstein, assume? Or is it the theories

that will be beautiful? I shall review the

comments I have received on this from lead-

ing theorists, following the publication of

the book. I will also examine the prospects

for the formulation of a beautiful ‘final’

theory and look at the discomforting evi-

dence from cosmology that the picture of

the universe that works best is not beautiful

at all, but rather ugly. I will conclude by rela-

ting the discussion of beauty to the new bio-

graphy of Dirac that I am currently research-

ing,« the lecturer says.

Medgift og arv i ægyptiske landsbyer
Seniorforsker Kirsten Bach, Institut for Internationale Studier

Tid: 19/3 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 5., frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum

Hvad er menneskelig frihed? 
Lektor, dr.phil. Erik Schultz, Institut for Psykologi

Tid: 19/3 kl. 19.30

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 6.1.66

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi 

Kurare – den flyvende død. Historien om den sydamerikanske pilegift og
dens introduktion i medicinsk terapi
Prof. Ove A. Nedergaard, Syddansk Universitet, Odense

Tid: 19/3 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-Historisk Museum

Arr.: Medicinsk-Historisk Selskab

De tre bedragere
Prof. Jens Glebe-Møller

Tid: 20/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Buddhismens Dødehavsruller
Stefan Baums, University of Washington

Tid: 20/3 kl. 14.00

Sted: Leifsgade 33, 6., lok. 607

Arr.: Asien-instituttet
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(Re)aktualiseringer af konceptkunst
Forskningsstipendiat Malene Vest Hansen, Institut for Kunsthistorie

Tid: 21/3 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.47

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

Orientering om studier i udlandet
Lektor Børge Kristiansen, Institut for Tysk og Nederlandsk

Tid: 21/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Det europæiske operaorkester i det 18. og 19. århundrede 
– et internationalt projekt
Lektor Niels Martin Jensen

Tid: 21/3 kl. 13.15-14.30

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Theatre/Dance Cross-overs: ‘Art and Habitus’
Prof. Maria Shevtsova, England

Tid: 21/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage

Hvad har køkkengrønlandsk og Herschel Island Trade jargon tilfælles?
Om eskimoisk-baserede pidginsprog
Lektorvikar Hein van der Voort, Aarhus Universitet

Tid: 21/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, 2., bygn. H

Arr.: Institut for Eskimologi 

Kunsthistoriske forskydninger – fra billede til efterbillede
Forskningsstipendiat Hans Dam Christensen, Institut for Kunsthistorie

Tid: 21/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.47

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

Det nye Paulusbillede
Prof., dr.phil. et theol. Troels Engberg-Pedersen

Tid: 24/3 kl. 19.30

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

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Antimicrobials in the Antipodes – a South Australian perspective
Kate Dollman and Bill Dollman, South Australian Dept. of Human Services, Adelaide

Tid: 25/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien

DKP
Morten Thing

Tid: 25/3 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen

Familiebegrebet
Lisbeth Haastrup og Ole Bernild

Tid: 26/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1., Aud. 1. Ring evt. på hos sekretæren

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik

The arrival of the Renaissance in England, c.1500-1550: 
domestic households in transition
David Gaimster, British Museum

Tid: 20/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: Studienævnet for Historie

Humor – med et ustadigt blik på Bachtins ‘det fremmede ord’
Mag.art. Kåre Lind

Tid: 20/3 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Bachtinselskabet

African Literature Today: The Stakes in its Teaching and Research 
Prof., dr.phil. Bernard Mouralis, Universitetet i Cergy-Pontoise, Paris

Tid: 20/3 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 8.1.44

Arr.: Sprog- og Kulturnetværket 

Debat i forfald?
Debatredaktør Per Michael Jespersen, Politiken

Tid: 20/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Den tavse Gud – omkring Heretica
Sognepræst og forfatter Ole Juul

Tid: 20/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Det gode liv – her og i evigheden. En læsning af græsk-romerske tekster
Prof. emeritus Johnny Christensen 

Tid: 20/3 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening & Institut for Religionshistorie

Hverdagens film – realismeformer i dansk films nye bølge
Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Heidi Jørgensen

Tid: 20/3 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen

Dansk films bemærkelsesværdige udvikling fra 1980 til nu er emnet for dette foredrag der vil gennem-

gå faktorerne i det man har kaldt den nye danske bølge – med særlig interesse for Den danske Film-

skoles betydning. Bølgen har været præget af en fokusering på den naturlige fortælling, autenticitet,

affekt og deraf hverdagsrealisme. Et omdrejningspunkt i foredraget vil derfor være forskellige rea-

lismeformer i film som ‘Bænken’, ‘Festen’ og ‘Små ulykker’. Findes der en bestemt metode på Den

danske Filmskole som opdyrker hverdagsrealismen? Hvordan kommer den til udtryk i danske film? 

Og hvorfor interesserer hverdagen publikum så meget netop nu?
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Den tyske besættelsespolitik
Prof., dr.phil. Henning Poulsen, Aarhus Universitet

Tid: 26/3 kl. 19.00

Sted: Blixensalen, Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads

Arr.: Det Kgl. Bibliotek, www.kb.dk/kultur

Supertyper, Begrebet ‘determinerende kategori’ og dets indflydelse på
modus og modalitet i dansk, russisk og bulgarsk
Per Durst-Andersen, HHK

Tid: 26/3 kl. 14-16

Sted: KUA, ny bygning, lok. 24.1.11

Arr.: Funktionel Grammatik, lfj@hum.ku.dk 

Membrane Microdomains: Rafts, Caveolae and Clathrin-Coated Pits
Bo van Deurs, Panum Instituttet

Tid: 26/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Oplysning, liturgi og musik: Joseph Martin Kraus’ sørgemusik ved Gustav
III’s begravelse i Riddarholms Kyrkan i Stockholm den 14. maj 1792
Lektor Nils Holger Petersen

Tid: 27/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Herman Bang: mærkværdige læsninger
Dag Heede

Tid: 27/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Borgmester Jensens Alle 55, opg. 61a, Psyk. afd. O`s Aud.

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

At forføre til tavshed. Kierkegaards dialektiske strategi
Forskningsstipendiat, mag.art. Anders Thyrring Andersen

Tid: 27/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44 over gården, kældercafeen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Idiomoversættelse i teori og praksis. Oversat 90`er-litteratur og dens
håndtering af idiomatik
Ph.d.-stipendiat Ken Farø

Tid: 28/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Tiltrædelsesforelæsning: Søren Kierkegaard og systematisk teologi
Lektor Pia Søltoft, Institut for Systematisk Teologi

Tid: 28/3 kl. 13.15-14.00

Sted: Købmagergade 46, 3., Aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi. Efter forelæsningen er der reception på instituttet

Forskningsprojektet Dansk Rockkultur fra 1950’erne til 1980’erne
Lektor Morten Michelsen

Tid: 28/3 kl. 13.15-14.30

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

I november 2002 bevilgede Statens Humanistiske Forskningsråd en større sum penge til et tværfagligt

forskningsprojekt om dansk rockkultur – det første af sin art. Projektet gik i gang i januar i år og vil

løbe frem til 2006. Hensigten er at afdække forskellige sider af rockkulturen som den har udfoldet sig

i Danmark fra midten af 50’erne til 80’erne på grundlag af musiketnologiske og kulturteoretiske

indfaldsvinkler. Blandt de gennemgående projekttemaer er ændringerne i rockens position mellem

høj og lav, spillet mellem det lokale og det globale, udviklingen fra imitation til inspiration, opgøret

med forældrenes musikkulturer og musik som identitetsskabende faktor. Projektet består af 14 del-

projekter med emner som rockkulturen og begrebet ‘danskhed’, dansk fankultur, rockkulturen som

bourdieusk felt, rock som ny musikalsk praksis, rocken, teknologien og medierne, rockens historiefor-

tællinger og rockens tekster. Foredraget er en præsentation af projektets opbygning og hovedspørgs-

mål – svarene vil komme i løbet af de næste år.

Kollektiv hukommelse som en effekt af at samle og udbrede narrativer
om forløsning
Prof. David Middleton, England

Tid: 28/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetes Forsknings fredage

Religion og historieopgør – reaktioner på social og religiøs undertryk-
kelse under De Røde Khmerer i Cambodja (1975-1979) analyseret ud fra
ofres biografiske beretninger
Stud.mag. Frida Hastrup

Tid: 28/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, kld., Caféen

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene



Af Morten E. Wøldike Olsen
og Lise K. Lauridsen

Teksterne var tykke af pop-
lyrik. Melodierne steg en
tone. Værtsparret havde

travlt med at skifte tøj, synge
og nyde sig selv. Alt var som det
skulle være da Musikvidenska-
beligt Institut (MI) fyrede op
for MI-lodi Grand Prix 2003 i
Amager Bio som en fuldt ud
værdig konkurrent til Dan-
marks årlige popslag.

Værterne gjorde deres entre
ved at gentage Lill Lindfors-fin-
ten fra 1985. Den smukke sven-
ske sangerinde tabte dengang
kjolen på scenen – og foldede
efter bestyrtelsen en ny kjole
ud. Aftenens værter kopierede
det raffinerede stunt og blotte-
de deres lingeri for straks at fol-
de kilt og kjole ned over sig. 

Så var der lagt an til det store
show med håndholdte raketter
og luftpauker. Allerede under
første nummer blev det musik-
videnskabeligt. Sang nummer

ét Baby, det er dig jeg vil ha’ var
skrevet i 19/8. Det kan ikke an-
befales at tælle i den takt, men
det lød forrygende når mande-
koret sang a cappella og forsan-
gerinden trykkede den af i de
famøse 19/8. 

To smækre duetter bød på dis-
cotango og MI-flirt. Så kom de
tre frodige mama’er Tiedt, Wind
& Tiedt der åbenbart har lagt
MI-lodi Grand Prix ned et par
gange før. Og selv om vi ikke
kan spille Du har ringet til min
telefon her på bagsiden, så er vi
overbevist om at der går mange
rundt og nynner den varme,
soulprægede ørehænger endnu. 

Spagettiwestern
Årgang 1997 rappede sig gen-
nem den fængende Du er den
klare stjerne II som vist handle-
de om en berygtet studievejle-
der mens De blå måner kæmpe-
de mod stormen og med stem-
men. Så til et lift med Car d’am-
our – en sød kærlighedsduet
hvor den unge kvinde nægtede

at kysse en Birthe Kjær-fan,
men kom til det alligevel.   

For det mest underholdende
sceneshow og en iørefaldende
sang stod en række grandprix
veteraner der i år gik under
navnet Dark Horse. Med en sær
blanding af hårdkogt spaget-
tiwestern, Lucky Luke og Det
Lille Hus På Prærien blev flosk-
lerne om cowboys og indianere
luftet i sangen En Mand og en
hest uden navn.

Latinbølgen havde også ramt
MI-lodi Grand Prix. Flamenco-
dansende korpiger, Zorro’er på
spansk guitar og lækre rim på
‘villa’ og ‘tortilla’ skabte kultur-
clash i sangen Søde Kys..  

En ung Roy Orbison indtog
scenen med firsernummeret
Forelsket og for dum. Den stor-
rygende forsanger fortjente pri-
sen for bedste scenedans i sit
neonlyserøde jakkesæt. Sidst,
men ikke mindst sang Instant
Glamour’s punkede rockbitch
sig til et 13-tals bifald med
nummeret I Dine Øjne. 

Stem med hjertet
13 sange med hver deres orke-
ster havde nu været på scenen.
Så skulle der stemmes og helst
med hjertet. Inden spændingen
blev udløst, fik publikum end-
nu et chok: Ud af intet dukkede
Kenny og Lotte op direkte fra

Dansk Melodi Grandprix 1992 i
Ålborg Hallerne. Det charme-
rende par sang for under fælles-
sangen: Alt det som ingen ser og
bragte minderne om skulder-
puder, langt puddelhår og
stramme gulerodsbukser højt
op i halsen.

Traditionen tro optrådte også
vinderne fra sidste års MI-lodi
Grand Prix mens stemmerne
blev talt op. *nstant Boys – MI’s
eget boyband – havde både en
Old Spice, Kenny Lübcke Spice,
Hue Spice, Lille Spice, Latin
Spice og Tolke Spice. At døm-
me efter de skrigende piger,
havde popdrengene allerede
sunget sig ind i deres hjerter og

alle mulige andre steder med
tekster som: »Hvis du vil ha’ en
mand der er til mer’, så få en fyr
der kan sit brugsklaver.« 

Efter et århusiansk salsain-
termezzo skulle der for alvor
gang i luftpaukerne. Vinderne
af dette års MI-lodi Grand Prix
blev Dark Horse med En mand
og en hest uden navn. Nummer
to blev Tiedt, Wind & Tiedt med
sangen Du har ringet til min te-
lefon mens tredjepladsen gik til
Jokums Lokumsband med num-
meret Baby, det er dig jeg vil ha’.
■

mwo@adm.ku.dk

& likl@adm.ku.dk

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Popslag 
på Musik-
videnskab
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Grandprix-entusiaster kunne
fortvivle i år hvor Danmark er
dømt ude af Eurovisionen. Red-
ningen kom fra Musikvidenskab
der med et ti års jubilæumsdrøn
af et show gav Heick, Seebach
og Brødrene Olsen baghjul HÅRDKOGT

– Forsangeren

i Bali Shags

Michael Møller

leverede afte-

nens mest

‘cool’ præsta-

tion som en in-

karneret blan-

ding af gamle

rockikoner.  

VINDERNE – Popslaget blev vundet af Dark Hor-

se. Forsanger og komponist Jakob Lægaard (i rød

poncho til højre) står her omringet af sit farverige

band som både talte et par indianere, en ko, en fuld

mand og en skør cowboykone.

SØDE KYS – Forsangeren Stine Duus fra grup-

pen Flamenco Vivo sendte sammen med de tre kor-

piger søde kys ud over den velkoreograferede scene

og gav også opvisning i flamencodans.  


