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Terrorangrebet på USA har slået sprækker i den nationale selvforståelse og udfordrer
nu den amerikanske universitetsverdens selvforståelse som bastion for ytringsfrihed og
andre civile rettigheder  LÆS TEMA OM USA SIDE 8-11

Elfenbenstårnet vakler

Dialog med Sander
Videnskabsministeren bebuder den største re-
form siden dannelsen af Københavns Univer-
sitet for over 500 år siden. Men hvad betyder
det mere konkret? Universitetsavisen har
været i audiens hos Helge Sander
LÆS SIDE 2-3

Mareridt på medicin
De medicinstuderende har fået nok og prote-
sterer nu åbent mod den ny studieordning.
»De studerende har misforstået noget hvis de
tror de er på en fodringsanstalt hvor man bare
sætter sig ned og gaber,« lyder svaret fra den
ansvarlige studieleder
LÆS SIDE 4-5   

Køn i akademia
Universitetsverdenen er maskulin. Det er
grunden til at kvinder stadig kun udgør en
femtedel af personalet på universitet, lyder
konklusionen på et seks år langt forsknings-
projekt
LÆS SIDE 6-7
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KUMMENTAR

Tradition og fornyelse var overskriften på vores
valgprogram fra oktober 2001 som vi blev
valgt som nyt rektorat på. Det lille ord ‘og’ som

vi lagde stor vægt på i vores program, udfordres al-
lerede nu og skal til at vise sin bæredygtighed. For
samtidig med at vi på Københavns Universitet i ef-
teråret holdt valgmøder, blev der valgt en ny rege-
ring, og den har lagt op til en fornyelse af i hvert fald
den del af universiteterne der handler om ledelses-
formerne. 

Det har rumlet omkring ledelsesspørgsmålet i åre-
vis, og det har ikke skortet på meldinger fra forskel-
lige råd og interesseorganisationer om hvordan de
synes at universiteterne burde ledes - om end det til
tider har været lidt tyndt med argumentationen bag.
Nu kommer så presset også fra regeringens side.
Helge Sander siger selv i Jyllands-Posten at det bli-
ver den største reform siden Københavns Universitet
blev åbnet i 1479.

Vi kan selvfølgelig vælge at se til siden og udbede
os svar på hvad der er galt med den nuværende

styrelsesstruktur og nuværende universitetslov, men
vi kan også vælge at se de politiske realiteter i øjne-
ne og tage spørgsmålet op ud fra hvordan vi her på
Universitetet gerne vil have vores ledelsesstruktur til
at se ud, så den passer til de forhold som vi lægger
vægt på. Det ministerielle pres kan så blive mødt af
et kvalificeret modspil fra vores side.  

Den vej må vi som rektorat anbefale. Vores mini-
ster har inviteret til dialog, og den invitation tager vi
imod. Som led heri besøgte Helge Sander da også
Københavns Universitet i midten af marts hvor han
mødte vores studenter, fik set et af de i tiden popu-
lære og dynamiske faglige miljøer, nemlig Institut
for Film og Medier, samtidig med at vi fra ledelsessi-
de fik lejlighed til på det overordnede plan at præ-
sentere nogle af de hovedværdier vi mener er og skal
være bærende for Københavns Universitet igennem
tradition og fornyelse. 

Der blev i efteråret lagt et godt grundlag i den
‘Københavnermodel’ som Konsistorium behand-

lede og vedtog fordi den bygger på en blanding af
tradition og fornyelse i form at et program der skal 

● styrke den strategiske ledelse og den overordnede
prioritering med udgangspunkt i de mål vi har sat
os i udviklingskontrakten og de globale udfordrin-
ger og lokale forpligtelser

● sikre Universitetets uafhængighed og den frie
forskning

● skabe grobund for omstilling og fornyelse
● styrke kontakten med omverdenen
● sikre sammenhængen i organisationen.

Med de meldinger vi har fra ministeriel side, og
med de sigtelinier vi har fra efteråret, lægger vi

nu op til en åben drøftelse i Konsistorium og Hoved-
samarbejdsudvalget af også de spørgsmål der hidtil
har været betragtet som urørlige. Spørgsmål om
hvordan Konsistorium skal sammensættes og ledes,
rektors og dekanernes placering i Konsistorium,
valgte eller ansatte ledere, samt spørgsmål om hvor
mange eksterne repræsentanter der skal sidde i Kon-
sistorium og i de underliggende organer. Også
spørgsmål om organisationsstrukturen, institutter-
nes størrelse og antal og den faglige forbindelsesli-
nie igennem systemet indgår.

Første skridt er en drøftelse i Konsistorium den 20.
marts hvortil der er udsendt et oplæg der opridser

disse spørgsmål. Herefter følger en drøftelse i Konsi-
storium den 3. april der følges op af en høring af de
faglige miljøer efter de linier som Konsistorium an-
befaler. Også vore eksterne repræsentanter som sid-
der i Konsistorium og Fakultetsrådene, inddrages i
høringen. 

Endelig regner vi med at kunne få lagt hovedlinier-
ne for et KU-udspil fast i slutningen af april, såle-

des at vi inden 1. maj, som ministeren har sat som
skæringsdato for input, kan fremlægge hovedprin-
cipperne i en ledelsesreform for Universitetet som vi
selv tror på vil gavne Københavns Universitet såvel
internt som eksternt. 

Vi har fra rektoratets side fundet det vigtigt at det
første oplæg til konsistorium omfatter de områ-

der vi i hvert fald finder bør ses igennem og lægges
nye linier for. Der kan selvfølgelig være flere områ-
der der skal inddrages, men vigtigt er det at der nu
føres en fordomsfri debat internt på Universitetet,
der dels håndterer den kritik der har været rejst om
mangel på prioriteringer og manglende internt og
eksternt samarbejde, dels frembringer et troværdigt
bud på en sammenhængende ledelsesstruktur som
kan være et kvalitativt indspil til en minister som vi
ved vil agere, med eller uden vores bidrag. Skal vi
gøre os håb om indflydelse er det NU.■

KU NOTER ▼  

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

30. Årgang

Krystalgade 16, 1. sal
1172 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Alle dage kl. 9.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshaven-
de, DJ, Line Aarsland, journalist, DJ, 
David Højmark, praktikant, DJH, Gry Gai-
hede, informationsmedarbejder, Kirsten
Haagensen, studentermedhjælp og 
Benedicte Scavenius, praktikant, Dansk

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig
af ledelsen hvis officielle standpunkt står at
læse i KUmmentaren. 

Resten af avisen redigeres efter gængse 
journalistiske nyhedskriterier og kan således 
ikke tages som udtryk for ledelsens syns-
punkter og prioriteringer.

Annoncer: ADVICE-Media og Marketing,
Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, 
tlf. 70 20 77 77

Layout: Rumfang

Prepress: Furland Grafisk

Tryk: Dagbladet Ringsted

Oplag: 47.000

Medlem af Dansk Fagpresse.
Avisen udgives af Københavns Universitet
20 gange årligt og sendes til alle studeren-
de og ansatte.

Abonnement: 100 kr. årligt.
For udlandet 200 kr. årligt.

Udebliver avisen rettes henvendelse 
direkte til det stedlige postkontor. 
Ved længere tids udeblivelse til: 

Studieadministrationen, att. Inger 
Pedersen, tlf. 35 32 28 68 eller 
Anne Grete Skrydstrup, tlf. 35 32 29 17, 
Fiolstræde 22, 1171 København K.

Debat- og læserindlæg modtages gerne
per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Meddelelser Debat

6 18 /4 8 /4 10 /4
7 2/5 22/4 24/4
8 16/5 6 /5 8 /5

Universitetsavisen

Demonstration mod nedskæringer

Den 20. marts stemte Folketinget om Finansloven for 2002, og i
den anledning havde de Studerendes Fællesråd taget initiativ til en
‘stjernedemonstration’ hvor hver ‘tak’ repræsenterede hver sin ud-
dannelsesretning.
De videregående uddannelser skal i år spare cirka 200 millioner
kroner. Heraf skal Københavns Universitet spare 40-50 millioner
kroner og frem til år 2005 står universitetet til at miste yderligere
seks-syv procent af sit budget. Dette kommer efter den tidligere re-
gerings massive nedskæringer der blandt andet har ført til at bevil-
lingerne per studerende er blevet reduceret med 17 procent.  
Demonstrationen blev indledt på Vor Frue Plads hvor Dansk Magi-
sterforenings formand Ingrid Stage holdt tale. Herefter begav de-
monstranterne sig ud på hver deres rute gennem byen for til sidst
at samles på Christiansborg Slotsplads til en stor fælles demonstra-
tion. 
»Demonstrationen er ikke vendt mod regeringen som sådan, men
mod konsekvenserne af den nye finanslov som er uden perspektiv
for udviklingen af videnssamfundet,« siger Ingrid Stage.  Med de-
monstrationen håber de studerende at kunne råbe politikerne op
og være med til at sætte dagsordenen for næste års finanslov.

OECD: 
Forskningspenge under middel

Danmark sakker bagud når det gælder investeringer i forskning og
universiteter. 
Nye tal fra OECD placerer Danmark på en 12. plads - langt under
OECD gennemsnittet – når det gælder investeringer per studeren-
de. I forhold til de samlede forskningsinvesteringer er Danmark
også bagud. Sverige bruger fx fire procent af bruttonationalpro-
duktet på forskning, mens Danmark kun kan prale af det halve -
nemlig to procent. Til gengæld viser OECD-tallene at Danmark
bruger flere og flere penge på folkeskolen i takt med at forsknings-
pengene reduceres.   

Politisk forlig om forskning og IT

Regeringspartierne har indgået et forlig med Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at overføre 400
millioner kroner fra den såkaldte UMTS-pulje til forskning og IT.
Videnskabsminister Helge Sander karakteriserer forliget som en
håndsrækning til de yngre forskere og et tiltrængt løft til naturvi-
denskab og teknik og den frie forskning. 
De statslige forskningsråd og deres fællesorgan Forskningsforum
er dog langt fra imponerede. Med de nye midler kommer forsk-
ningsinvesteringer op på 900 millioner kroner i 2002 og 2003,
men ifølge de seks rådsformænd og formanden for Forskningsfo-
rum skal forskningsinvesteringerne op i størrelsesordenen 1,4 mil-
liarder kroner »for at sikre den dynamik og fornyelse i dansk forsk-
ning som er nødvendigt i et moderne videnssamfund«.
Rådsformændene er dog glade for at politikerne nu har opgivet de
mange små programmer til fordel for de frie midler, og at man
langt om længe gør noget for at fastholde de bedste yngste for-
skere i en forskerkarriere.
For 2002 er det aftalt at puljen på 400 millioner kroner fordeles
med 150 millioner kroner til frie forskningsmidler og 20 millioner
til indlejring af forskningsprogrammer der udløber. Resten forde-
les med 100 millioner kroner til en særlig indsats inden for natur-
videnskab og teknik, 25 millioner til innovative forskningspro-
jekter ledet af yngre forskere, 50 millioner til en jysk-fynsk IT-sats-
ning, 30 millioner til digital forvaltning, 25 millioner til Center for
IT-forskning, og 13 millioner til digitalisering af kulturarven.

Vi skal handle nu

Af Linda Nielsen, rektor 

og Jørgen Olsen, prorektor

Største reform nogensinde
»Det ligner den største ændring inden for universiteterne siden Københavns Universitet

blev åbnet i 1479, og det bliver en utrolig omfattende proces. Der skal tilføres inspiration

fra det omkringliggende samfund så der skabes meget tæt kontakt til erhvervslivet, og de

færdiguddannede skal svare til det behov der er i samfundet.« 

Videnskabsminister Helge Sander i Jyllands-Posten den 17. marts 2002.
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REFORM ▼  

sikrer at institutionerne spiller
en betydeligt mere aktiv rolle i
det her videnssamfund som vi
er på fuld fart ind i. Hvis ikke
universiteterne eller forsk-
ningsinstitutionerne skulle
gøre det, har vi stor risiko for at
blive hægtet af i forhold til ud-
landet.«

Helge Sander er godt klar
over at Danmark er røget læn-
gere ned på listerne over lande
der klarer sig godt i vidensøko-
nomien. Finansloven i år var et
‘mellemår’, og med UMTS-pen-
gene er der rettet lidt op ifølge
ministeren, men der vil altid
være ‘en stejl skrænt af mang-
lende midler.’ 

Derfor har regeringen også
iværksat en lyn-kortlægning af
sektorforskningsinstitutioner-
ne. For før der – måske – kan
komme en flerårsaftale for uni-
versiteterne, skal de store refor-
mer og strukturændringer være
på plads. En tilskyndelse til det

er at grønthøsterbesparelserne
i de kommende år samles i en
pulje i ministeriet og bliver ud-
møntet i takt med at universite-
terne gennemfører de ønskede
initiativer.

Det er et stærkt styringsred-
skab, medgiver Helge Sander. I
hvert fald i teorien.

»I virkelighedens verden –
også før min tid – så hersker
der en vis fornuft når der skal
uddeles midler. Det agter vi at
fortsætte.« 

Pressens udsendte i den fæl-
les tildelte audiens kvitterer –
igen – med at grine imødekom-
mende.

Haps til humanister
I det hele taget agter den lune
jyde at være på god fod med al-
le. Det er også i de studerendes
interesse at studierne bliver til-
rettelagt sådan at der er arbej-
de til dem når de er færdige, og
at erhvervsvejledningen bliver

forbedret. Også for humanister-
ne som ministeren gerne vil be-
rolige.

»Det er ikke sådan at huma-
niora skal sættes uden for sidel-
injen. Det er jeg ikke nervøs for.
Længe før de første i universi-
tetsverden blev opmærksomme
på den risiko, så havde i hvert
fald både Dansk Handel og Ser-
vice og Dansk Industri sagt at vi
skal passe på balancen. 

Det er pudsigt at det er et
problem som alle andre end
universiteterne har gjort op-
mærksom på med en løftet pe-
gefinger. Jeg er fuldstændig op-
mærksom på at det drejer sig
om andet end de produkter
som erhvervslivet lige kan sige
haps til og som kan omsættes i
samfundsnyttige opgaver fra
dag ét.«

Reaktionerne rundt omkring
har også kun været positive – li-
ge fra de studerende til rekto-
rerne, siger ministeren og skal

er et spørgsmål vi drøfter in-
tenst. Jeg forestiller mig ikke at
vi kan finde en model der pas-
ser lige akkurat til det enkelte
universitet. Vi skal have det
sammensat på forskellig vis, og
det er vigtigt at det sker i sam-
spil med dem der skal aftage de
studerende,« siger Helge San-
der der regner med at fremsæt-
te sit forslag til en ny Universi-
tetslov efter sommerferien.
Derfor vil han ikke komme
nærmere ind på detaljerne
endnu.

»Men tanken er at rektor skal
være ansat, og på vores første
møder har vi også oplevet in-
teresse for at det ikke bare er
på øverste niveau der skal være

ekstern ledelse, men også hele
vejen ned i systemet,« siger
Sander og fremhæver Aalborg
Universitets repræsentantskab
som et godt eksempel fordi
»det er sammensat så bredt
som muligt med repræsentan-
ter fra amt, kommune og kul-
tur- og erhvervslivet. Det skal
ikke bare være direktørerne fra
Dansk Handel og Service og
Dansk Industri.«

Lukkede universiteter
Problemet med valgte ledelser
er at de er for snævre og kun
interesserer sig for interne for-
hold.

»Hele mit politiske liv har jeg
hørt om universiteterne som de
dér indelukkede institutioner
hvor man havde fornemmelsen
af at de ikke har den brede kon-
takt til samfundet. Og man har
jo også hørt at nogle studerer
for egen eller universitetets
skyld. Der er behov for at man

Af Line Aarsland

Videnskabsminister Helge
Sander er en time forsin-
ket: Flyveren fra Karup

kunne ikke lande i Kastrup på
grund af tåge, og så er der
pludselig langt fra Herning til
Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling i Bredgade.
Men en time gør ikke den store
forskel når man sammen med
andre uddannelsesaviser og
fagblade har ventet på at kom-
me i audiens i over tre måne-
der. 

Helge Sander er nemlig en
travl mand. Inden han lancerer
den reform der ifølge ham selv
bliver den største siden Køben-
havns Universitets oprettelse
for mere end 500 år siden, vil
han mødes med alle aktører på
området. 

Med specifikt påbud om at
knytte tættere kontakt mellem
erhvervslivet og universiteterne
har han allerede mødtes med
erhvervslivets repræsentanter,
og nu går turen rundt til de 11
institutioner der er underlagt
universitetsloven. 

Besøget på Københavns Uni-
versitet er overstået. Alligevel
er Helge Sander varsom med at
konkretisere hvad det betyder
når han på den ene side siger at
universiteterne skal have selv-
eje, flere eksterne bestyrelses-
medlemmer og endnu større
samarbejde med erhvervslivet,
mens han på den anden sider
understreger at han er åben
over for de enkelte universite-
ters ønsker.

»Det her handler om dialog,
så hvis jeg er alt for præcis, kan
det godt opfattes som om at
dialogen er indsnævret, og det
vil jeg nødigt have,« lød man-
traet. 

Derfor kunne Universitetsavi-
sen ikke få svar på om Køben-
havns Universitet som ønsket
får lov til at beholde en demo-
kratisk valgt ledelse.

»Hvordan den eksterne ind-
flydelse skal gøre sig gældende,
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lige have hjælp til at huske Rek-
torkollegiets titel. Han kan kun
komme i tanke om en negativ
oplevelse, nemlig Camilla Gre-
gersen fra Danske Studerendes
Fællesråds udmeldinger i pres-
sen.

»Det er lidt kedeligt at Camil-
la Gregersen går meget kontant
ud og skyder så stort et projekt
ned uden at kende det i detal-
jer,« siger Sander.

»Alle andre steder har der
været større åbenhed og lyst til
at diskutere end jeg havde for-
ventet.« 

Helge Sanders forventninger
var heller ikke store da Anders
Fogh Rasmussen ringede og til-
bød ham stillingen.

»Jeg udtrykte store betænke-
ligheder, jeg sagde vist oven i
købet nej, for jeg syntes det var
et meget stort og uoverskueligt
ministerium. Da jeg fulgte valg-
kampen i Herning, havde jeg
noteret mig at der skulle ske en
slankning af ministerier, så
forskningsministeriet havde jeg
allerede lagt langt væk. 

Da Fogh så fortalte at adres-
sen skulle være Bredgade, blev
jeg noget overrasket. Men da
jeg så hørte om bredden i det,
blev jeg overrasket, og jeg må
nok erkende at det har været
utroligt spændende og interes-
sant fordi der er alle de her
partshavere og interesser i det
her ministerium som har stor
forståelse. Bredden er nødven-
dig hvis man vil drage optimal
udnyttelse af de forskellige om-
råder.« 

Men den tidligere journalist
på Jyllands-Posten bor stadig i
Herning hvor han som borg-
mester blev kendt for at få både
cykelløb og melodigrandprix 
til det jyske.

»Jeg vil aldrig løbe fra at jeg
kommer vest fra den jyske høj-
deryg, men det har været
spændende at komme tilbage i
landspolitik.« ■

liaa@adm.ku.dk

RUNDTUR – Helge Sander rejser

i øjeblikket rundt på landets universi-

teter for at høre parterne inden han

fremsætter forslag til en ny universi-

tetslov efter sommerferien. Den 12.

marts fik Københavns Universitet

æren, og Helge Sander er blevet

mødt med langt større åbenhed end

han havde forventet.

Helge Sanders reform af universi-
teterne bliver den største siden
Københavns Universitet så dagens
lys i 1479, bebudede videnskabs-
ministeren da nærværende organ
efter tre måneder kom i audiens.
Men hvad reformen konkret 
betyder er endnu meget uklart

I dialog med Sander

Studerende imod Sanders reform
»Vi ser gerne et samspil med omverdenen, men eksterne kræfter vil komme til at spilde deres

tid i ledelsen fordi der diskuteres og besluttes mange ting som slet ikke vedkommer folk ude-

fra. Bliver universiteterne selvejende, skal man hele tiden tænke på hvad der kan betale sig.

Det vil eksempelvis kunne ramme kønsforskning der ikke er så mange penge i.« 

Camilla Gregersen, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Politiken den 18. marts 2002.
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Af David Højmark

Enerådende, diktatorisk,
ude af stand til at lytte.
Kritikken hagler ned over

studienævnet på medicin. Den
nye studieordning som blev
indført for halvandet år siden,
fungerer ikke efter hensigten
og truer med at omdanne frem-
tidens læger til nervepatienter,
lyder nødråbet fra de studeren-
de.

»Den måde studienævnet vil
have tingene til at fungere på,
kan ganske enkelt ikke lade sig
gøre,« siger Anders Asp der er
studerende på fjerde semester.

Han står i spidsen for en vok-
sende gruppe af utilfredse stu-
derende og peger i sin kritik
bl.a. på den udbredte brug af
cases i undervisningen. En un-
dervisningsform der i princip-
pet roses fra alle sider, men
som på medicinstudiet ønskes
afskaffet hurtigst muligt.

»Det kræver utrolig megen
tid at lære det samme ved brug
af cases som ved traditionel
lærerundervisning. De stude-
rende skal selv tilegne sig vi-
den, og hvis det fungerer rig-
tigt, kan man helt sikkert lære
en masse. Problemet er bare at
studienævnet ikke har taget
højde for den nødvendige ek-
stra tid. Tværtimod,« siger An-
ders Asp som understreger at

hverken studerende eller un-
dervisere ønsker at vende tilba-
ge til den gamle studieordning.
Den nye skal bare udnyttes bed-
re.

Det skræmmende 
semester
Den nye studieordning trådte i
kraft i efteråret 2000, og en del
af årsagen til de studerendes
frustrationer skal findes i pro-
blemer med at få den nye ord-
ning på skinner.

Skræmmeeksemplet er ifølge
Anders Asp det netop afsluttede
tredje semester. Her oplevede
de studerende en voldsom pen-
sumforøgelse i forhold til tidli-
gere. 

Et fag – makroskopisk anato-
mi – der tidligere havde været
placeret hen over to semestre
skulle nu konsumeres på tredje
semester. Oven i blev lagt to ek-
stra kurser, så hele kurset blev
benævnt Organkursus 1. De tre
fag skulle så integreres i en en-
kelt eksamen som afslutning på
semestret.

Endvidere afkortede man
forløbet med en måned for at
give plads til et kursus i meto-
delære som på den gamle studi-
eordning havde optaget et helt
semester – og modsat tidligere
skulle de studerende nu også til
eksamen i dette kursus.

»Alle kan jo se at det er galt.
De studerende og lærerne ved
at det ikke fungerer. Alle kan se
det – undtagen studienævnet,«
siger Anders Asp som helt har
mistet tilliden til studienævnets
evne til at planlægge. Ikke
mindst efter at en eksamen på
tredje semester blev flyttet til
august – midt i de studerendes
sommerferie.

Hårdt for frontløberne 
Kritikken mod studienævnet
retter sig først og fremmest
mod Poul Jaszczak der var for-
mand for studienævnet indtil
februar. I dag er han vice-studi-
eleder, og han siger om de stu-
derendes kritik af det hårde ar-

bejdspres med case-undervis-
ning:

»De studerende har misfors-
tået noget hvis de tror de er på
en fodringsanstalt hvor man
bare sætter sig ned og gaber op.
Det har det aldrig været, og det
bliver det heller aldrig. Det er
ikke for store krav at stille til de
studerende at de skal læse og
forstå hvad de arbejder med.
Jeg forventer at de netop kan
bruge den viden de har fået og
arbejde videre med den,« siger
han.

Samtidig erkender han dog
at tredje semester ikke har fun-
geret tilfredsstillende.

»Jeg kan godt forstå de stu-
derende der synes det har
været et hårdt semester. Struk-
turen har ikke været optimal,
og det vil vi også lave om nu,«
siger han uden at kunne fortæl-
le med sikkerhed hvad der bli-
ver ændret.

»Jeg forventer dog at vi kom-
mer til at slanke semestret ved
at flytte nogle områder til an-
dre semestre. Måske stiller vi
også krav til underviserne om
at nedjustere deres fagkrav.«

Han mener at en stor del af
de studerendes kritik skal ses i
lyset af begynderproblemer
med den nye studieordning.

»Vi beklager selvfølgelig over
for de studerende at vi ikke fik
slanket semestret fra starten.
De har nemlig haft det hårdt,
for de har været frontløberne i
den nye studieordning. Og når
man har det hårdt, vokser util-
fredsheden selvfølgelig,« siger
han og påpeger at man bare ik-
ke kan lave den ideelle løsning
fra starten.

»De studerende der har ind-
ledt den nye studieordning har
været dem der skulle prøve tin-
gene på egen krop og derefter
være med til at foreslå hvad der
kunne gøres bedre,« siger han.

Ikke let at være 
lægestuderende
Poul Jaszczak understreger dog
at undervisningsformen med

cases er kommet for at blive, og
han opfordrer de studerende til
at indstille sig på at medicinstu-
diet ikke er et sted hvor man
blot får viden foræret. 

»Når de studerende bruger
en indvending om at det er
hårdt at studere, må jeg svare
at det altså ikke nødvendigvis
skal være let. Alle mennesker i
samfundet må se i øjnene at ar-
bejdsugen tæller fra 37 til 45 ti-
mer. Det gælder også for de
lægestuderende,« siger han og
tilføjer at når de studerende un-
derstøttes af samfundet, er det
også nødvendigt at de arbejder
for at opnå viden.

Anders Asp mener dog ikke
at de studerende har problemer
med arbejdsdisciplinen. 

»I øvrigt kan jeg vist roligt si-
ge at vi arbejder langt over 45
timer om ugen på den nye stu-
dieordning. Men eleverne skri-
ger efter almindelig, traditionel
undervisning eftersom meto-
den med case-undervisning ik-
ke fungerer. Også mange un-
dervisere er enige om at den er
umuligt at gennemføre i sin nu-
værende form, men kun få af
dem tør droppe metoden og gi-
ve os den undervisning vi øn-
sker. De har jo pligt til at gen-
nemføre undervisningen som
instrueret fra studienævnet,« si-
ger han og nævner som eksem-
pel et tilfælde hvor en undervi-
ser med stor succes fulgte de
studerendes ønske om klassisk
undervisning.

»Samme dag opfordrer nogle
medstuderende den samme un-
derviser til at gentage succesen
som i løbet af kort tid er blevet
kendt blandt de studerende.
Men nu nægter han at efter-
komme ønsket da han i mel-
lemtiden er blevet kraftigt iret-
tesat af en kursusleder for ikke
at følge studieplanen. Oven i
købet fortæller samme kursus-
leder de studerende at han godt
kan sætte sig ind i deres ønske,
men at han ikke har noget valg
da det er studienævnet der be-
stemmer. Derfor blev det også i

dette tilfælde ved case-under-
visningen.«

Case kræver tid
Jørn Hounsgaard er professor
på medicinstudiet, og han er i
princippet tilhænger af den nu-
værende studieform med case-
undervisning.

»Men min opfattelse har hele
tiden været at studieordningen
var ambitiøs ud over de realis-
tiske grænser. Den forventer at
de studerende er fuldtidsstude-
rende og at de ikke behøver 
arbejde ved siden af. Sådan er
idealet vel også, men det er jo
bare ikke det vi ser,« siger han
og understreger at med den nu-
værende studieordning skal det
være klart at der stilles større
krav end tidligere. 

»Case-undervisningen er me-
get tidskrævende. Ikke kun for
de studerende, men også for
underviserne. En ideel gen-
nemførelse af denne undervis-
ningsform kræver større lærer-
ressourcer, og min hovedbe-
kymring er om vi har ressour-
cer nok til det,« siger han.

Samme bekymring finder
man hos lektor Jørgen Tranum-
Jensen. Som udgangspunkt er
også han tilhænger af en studi-
eordning hvor en del af ele-
menterne er case-baseret un-
dervisning.

»Meningen med at arbejde
med cases er jo netop at de stu-
derende bruger en pæn mæng-
de tid på at arbejde med pro-
blemstillinger. Den tid har de
ikke fordi de er presset på alle
mulige andre måder. Jeg vil ik-
ke kalde det værdiløst, men
man får slet ikke det ud af det
som man burde,« siger Jørgen
Tranum-Jensen. 

De studerendes hovedbe-
kymring drejer sig om fysiske
ressourcer.

»Vi skal bruge dobbelt så
lang tid på at få noget ud af ca-
se-undervisning som hvis det
bare var en underviser der for-
talte hvordan tingene hænger
sammen. Vi bliver simpelthen

De medicinstuderende har fået nok og protesterer 
nu åbent mod den ny studieordning. Ifølge den 
ansvarlige studieleder har de studerende dog mis-
forstået noget hvis de tror de er på en fodringsanstalt
hvor man bare sætter sig ned og gaber op

Medicinsk 
mareridt
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STUDIEORDNINGER ▼  

NØDRÅB – Rasmus Madsen og

Anders Asp (th) står i spidsen for

de studerendes kritik af den nye

studieordning. Mistilliden til stu-

dienævnet øges konstant.

På prøve
»Undervisningsministeriet betragter den indsendte

eksamens- og studieordning for medicin som en 

forsøgsordning.«

Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 

Inga Roepstoff i brev af 4/1 1999.
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overbelastet, og i sidste ende
får det betydning for det faglige
niveau når vi selv skal sætte os
ind i stoffet uden at få tilstræk-
kelig klinisk erfaring fra under-
visere der har prøvet tingene i
den virkelige verden. Hvis vi
selv skal sætte os ind i tingene,
er det ikke det samme som når
en underviser hjælper os med
det. Studienævnet har fjernet
så meget klassisk undervisning
at smertegrænsen er nået,« si-
ger Anders Asp. 

Uenighed om evaluering
En anden overskredet smerteg-
rænse er ifølge de studerende
at studienævnet ikke er modta-
gelig for kritik af studieordnin-
gen. 

»Der er ikke tvivl om at fler-
tallet i studienævnet lukker
øjnene for hvor dårligt den nye
studieordning fungerer. De har
forårsaget den kaotiske situa-

tion ved at kaste Danmarks
fremtidige læger ud i en ny stu-
dieordning uden tilstrækkelig
planlægning. Og de lytter ikke
til nogen som helst form for fe-
edback – kun til egne teorier,«
siger Anders Asp.

»Det er en helt og aldeles uri-
melig kritik! Hvis det var tilfæl-
det at vi ikke ville lytte til kritik,
kunne vi ikke sidde og diskute-
re tredje semester. Vi beslutter
ikke noget som helst uden at
have lyttet til hvad de studeren-
de har at sige,« siger Poul Ja-
szczak som svar på kritikken. 

Han påpeger endvidere at de
studerende også har repræsen-
tanter i studienævnet, og at de
studerende på den måde har al-
le muligheder for at udnytte de-
mokratiet.

En af de studerendes repræ-
sentanter i studienævnet er
Bjarke Brandt Hansen som på
sidste studienævnsmøde blev

valgt som næstformand. Også
han afviser kritikken om et stu-
dienævn der ikke lytter til de
studerende.

»Vi har jo et repræsentativt
demokrati. Vi kan som stude-
rende benytte os af medicin-
rådsmøderne, for det er beslut-
ningerne herfra der bringes vi-
dere til studienævnsmøderne,«
siger han og understreger at
han som studerende er meget
tilfreds med den struktur de
studerende kan bruge for at op-
nå indflydelse. 

En tidligere studenterrepræs-
entant i studienævnet har dog
oplevet besværlighederne med
at komme igennem med sin
utilfredshed.

»Jeg har oplevet at sidde i en
langvarig diskussion til et studi-
enævnsmøde hvor jeg igen og
igen fremførte problemerne
med placeringen af et metode-
kursus på tredje semester. Min

kritik blev dog fejet af bordet
med begrundelsen om at vi ba-
re måtte finde os i de rammer
der var lagt for semestret,« si-
ger Anders Klahn, som modsat
Bjarke Brandt Hansen er blandt
de studerende der læser på den
nye studieordning. 

Anders Asp indrømmer dog
at de studerende ikke er dygti-
ge nok til at søge indflydelse.
Han erkender at mange stude-
rende venter med at brokke sig
til utilfredsheden har ulmet og
vokset i for lang tid, men påpe-
ger samtidig at en del af årsa-
gen til det manglende engage-
ment hos medicinstuderende
netop er det enorme arbejds-
pres.

»Og så går det altså begge ve-
je. Det største problem er jo at
studienævnet ikke har lavet en
ordentlig kvalitetskontrol. Hvis
de ville lave en grundig evalue-
ring hvor de lytter til både de

studerendes og undervisernes
holdning, ville de blive meget
klogere. Der skal være en kon-
takt fra studienævnet til de en-
kelte semestre, for det bør jo
være i deres interesse at tinge-
ne fungerer som de skal. De
skal interessere sig for hvad vi
synes. Det gør de bare ikke,« si-
ger han.

»Vi laver løbende evalue-
ring,« svarer Poul Jaszczak. 

»Efter hvert semester modta-
ger de studerende et evalue-
ringsskema som vi dernæst ta-
ger op i studienævnet. Jeg må
dog beklage at svarprocenten
ikke altid er tilfredsstillende,«
siger han og tilføjer at der efter
hans opfattelse er en både for-
nuftig og konstruktiv dialog
mellem de studerende og studi-
enævnet på medicinuddannel-
sen. ■

dah@adm.ku.dk

Det billigste er at gå.
Det smarteste er at tage toget!

Billetter og info via DSB Udland på telefon 70131416 eller dit rejsebureau.

W
es

tA
rt

Grænseløs rejse

F
O

T
O

:
K

IR
S

T
IN

E
T

H
E

IL
G

A
A

R
D

AFVISNING – Poul 

Jaszczak er i centrum for

de studerendes kritik. Vice-

studielederen afviser dog

det meste. »Medicinstudiet

er ikke en fodringsanstalt

hvor man bare sætter sig

ned og gaber op,« siger

han. Og afviser at dialogen

mellem studienævn og de

studerende er problema-

tisk.

FREMTIDENS LÆGER – De

medicinstuderende på den nye

studieordning er voldsomt util-

fredse med forholdene. De fryg-

ter for deres faglige niveau hvis

der ikke sker forbedringer.

Læs selv
»De aktive læreprocesser har som forudsætning at det teoretiske stof er indlært på forhånd.

Studieordningen er ikke eksplicit på dette område, men det foreslås at der forud for de aktive

læreprocesser gives anvisning til de studerende om hvor de kan læse på lektien, og at der i

princippet kun er adgang for studerende der har læst på lektien til de aktive læreprocesser.

Tilskuere til den pædagogiske proces hører ikke hjemme i det aktive universitetsmiljø.«

Hans Peder Graversen, Sundhedsstyrelsen, i brev af 28/12 1998.
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Af Line Aarsland

Da antropolog Cathrine
Hasse tog på feltarbejde
på Niels Bohr Institutet

for at undersøge hvorfor så få
kvinder vælger at blive fysikere,
blev hun noget overrasket over
at de kvinder hun mødte havde
travlt med at overbevise hende
om ‘at de skam da var nørder’. 

Men hurtigt fandt hun ud af
at kvinderne var tvunget til at
blive nørder hvis de ville gøre
sig håb om en akademisk karri-
ere. De sociale koder på Insti-
tuttet tilgodeså nemlig nørder:
Dem der var optaget af at lege,
grine af de mange fagvittighe-
der og som gennem computer-
spil og science fictionlege hav-
de opøvet stor erfaring i at ge-
bærde sig i (forsker)grupper.
De fik ros for deres kreativitet
og initiativ. 

Cathrine Hasses dom over en
nørd på Niels Bohr Institutet
lød: 

»Afseksualiseret, diskret
klædt, faglig, intetkønnet – og
social inkompetent.« 

De ord måtte direktør for 
Niels Bohr Institutet, Nils O.

Andersen lægge ryg til da han
som en ud af tre mænd blandt
mere end 100 kvinder deltog i
den afsluttende forskerkonfe-
rence ‘Kønsbarrierer i de højere
uddannelser og forskningen’.
For konklusionen på det seks år
lange, tværvidenskabelige
forskningsprojekt er at det er
mere eller mindre skjulte me-
kanismer der holder kvinderne
ude af de videnskabelige stillin-
ger på landets universiteter. 

De 12 for-
skere i projek-
tet bruger me-
taforen ‘the le-
aking pipeline’
– den lækken-
de rørledning
– til at illustre-
re de subtile processer som gør
at »akademia lækker som en
gennemtæret vandledning når
det gælder den kvindelige
gennemstrømning,« som det
hed i konferencens program. 

»Hvis man så uddannelsessy-
stemet som en rørledning ville
man antage at hvis bare der
hældes nok på i den ene ende af
røret, så kommer der også nok
ud i den anden ende. Men det

gør der ikke. Vi bruger i stedet
‘the leaking pipeline’ til at be-
skrive de lækager i systemet der
betyder at kvinder falder ud af
rørledningen langs hele dens
løbebane,« som lektor fra Stats-
kundskab Lis Højgaard sagde i
velkomsttalen.

Hverken dummere 
eller færre
Hvordan kan man ellers forkla-
re at kvinder kun udgør 20 pro-

cent af det videnskabelige per-
sonale på landets universiteter
og kun har otte procent af pro-
fessoraterne når kvindelige stu-
derende siden midthalvfemser-
ne har været i overtal på uni-
versiteterne, også på fag som
kemi, biologi, landbrug, medi-
cin, teologi og jura? 

En gængs forklaring er at
skyde skylden på det historiske
efterslæb i rekrutteringen så

kønsfordelingen nu vil udligne
sig selv i takt med udskiftning
af det videnskabelige persona-
le. Men den forklaring holder
ikke, påpegede forskeren Inge
Henningsen, statistiker på Insti-
tut for Matematiske Fag, KU. 

Kvindeandelen af alle ansæt-
telser ved danske universiteter i
1995-1996 udgjorde således
kun 27 procent, viser en under-
søgelse af Bertel Ståhle. Inge
Henningsen har også samlet
andre tal sammen der viser at
der ikke er forskel på mænd og
kvinders karakterer – lige fra
gymnasiet til ph.d.en. 

Men når det så er påvist at
kvinder hverken er færre eller
dummere end mændene på
universiteterne, så er det måske
manglende ambitioner der af-
holder dem fra en forskerkarri-
ere, lyder det tredje argument.
Det modsiges af en undersøgel-
se fra CASA fra 1995 der viser
at stort set alle kvinder med go-
de karakterer fra Det Naturvi-
denskabelige Fakultet på
Københavns Universitet overve-
jede at søge en ph.d. 

»Endvidere ses det at kvinder
på alle områder er bedre re-

L IGEST ILL ING ▼  

Akademia er et maskulint
handlerum, og det er
grunden til at kvinder 
stadig kun udgør en 

femtedel af personalet 
på universiteterne, lyder
konklusionen på et seks

år langt forskningsprojekt
om køn i akademia

Akademia lækker 
som en hullet rørledning

Ligestilling er politisk yt
»Forskellen på os og de andre nordiske lande er at ligestilling er et emne, som aldrig har slået an hos nogen

af de politiske partier. I Sverige, for eksempel, slås partierne ligefrem om at komme til at tale om ligestilling,

for det høster stemmer. Vi mangler en ordentlig, nuanceret debat og en større lydhørhed over for de forsk-

ningsmæssige resultater på området.«

Anette Borchorst, Aalborg Universitet, som netop har redigeret »Kønsmagt under forandring« 

som led i den danske Magtudredning. Jyllands-Posten den 10. marts 2002.
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Cathrine Hasses dom over en nørd på
Niels Bohr Institutet lød: 
»Afseksualiseret, diskret klædt, faglig,
intetkønnet – og social inkompetent.« 
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præsenteret i forskning gene-
relt end i de faste stillinger. Det
er således ikke mangel på inter-
esse for forskning der kan for-
klare manglen på kvinder i 
faste stillinger,« siger Lis Høj-
gaard.

Drengelege og 
målrettethed
Problemet er at universitetsver-
denen er et maskulint handle-
rum, lyder forklaringen fra Kir-
sten Gomard og Kirsten Reisby
fra Danmarks Pædagogiske
Universitet. De har på bag-
grund af interviews med ph.d.-
studerende afdækket forsker-
uddannelser med fokus på for-
skelle. 

Ifølge dem har mænd meget
lettere ved at gebærde sig i aka-
demia. Mænd er bedre til at ta-
ge ordet på møder, at fremhæve
sig selv og er meget mere op-
søgende og målrettede i forhold
til at komme i kontakt med ind-
flydelsesrige personer. Konkur-
rencen om eksterne og interne
midler, stillinger og hvem der
skal ‘stå først på en publikation’
ligger i naturlig forlængelse af
barndommens konkurrencebe-
tonede drengelege. 

Kvinderne derimod tager
nødigt ordet i en større forsam-
ling, og hvis de gør, er det med
undskyldende indledninger
som »hvis jeg ikke tager fejl,
så...«. De har en åben og søgen-
de tilgang, og ofte søger kvin-
derne først en ph.d. når en vej-
leder udtrykkeligt har opfor-
dret dem til det. Kvinder har
brug for ekstern bekræftelse før
de søger videre.

»Det er et meget mandligt
miljø med maskuline krav som
kvinder har svært ved at leve op
til. Kvinderne skal dels tilegne
sig maskuline normer og samti-
dig fremstå kvindelige. Hvis de
gør det ene for meget, er de ik-
ke feminine nok,« fremførte de
to gange Kirsten og understre-
gede at den skitserede pro-
blemstilling også gælder for hu-
maniora. De havde også bidt
mærke i at køn ikke er noget
man diskuterer på universite-
tet. »Akademia som helhed er
kønsblindt.«

Opgør med 
‘culture of no culture’
Det er ikke det samme som at
det er kønsløst. Ifølge flere af
forskerne er den akademiske
habitus eller ‘sprezzatura’, som
antropologen Cathrine Hasse
døbte den særlige legende kul-

tur på Niels Bohr Institutet,
nemlig maskulin. 

»Det er jo sådan at akademia
ser sig selv som neutral og ob-
jektiv og som en institution der
er upåvirket af såvel køn som
klasse og etnicitet. Videnskabe-
lig viden produceres efter be-
stemte regler og fremgangsmå-
der og særlige kvalitetskriterier
sikrer standarden. 

Denne selvforståelse har
svært ved at acceptere at der
findes talrige subtile mekanis-
mer der er med til at konnotere
faglighed med mænd og ikke
med kvinder som projektets
kvalitative undersøgelser viser.
Det er ikke fordi mænd ikke vil
have kvinder ind. Det er heller
ikke fordi der diskrimineres di-
rekte, men det er sådan at de
normer man følger og de regler
der hersker, er mest indlysende
for mænd og de tolkes anderle-
des af mænd end af kvinder,«
siger Lis Højgaard.

Den opfattelse er et opgør
med den typiske akademiske
selvforståelse om at akademia
er ‘a culture of no culture’, ‘en
kultur som fungerer i objektivi-
tet og videnskab der er renset
‘for køn, temperament, natio-
nalisme eller andre kilder til
uorden’, som det hedder i ka-
pitlet Køn og magt i akademia
fra den seneste magtudred-
nings-udgivelse. 

»Der er stor enighed om at

‘culture of no culture’ slet ikke
er et rigtigt billede af hvad der
foregår. Det er faktisk sådan at
nogle har bedre muligheder 
inden for akademia end andre
har, og det er ikke kun kvalifi-
kationer og kvalitet der tæller.
Det ved vi alle sammen og det
viser flere af projekterne. 

Der foregår hele tiden kampe
om stillinger, kampe om at defi-
nere fagområder og så videre.
Så det handler om at den der
‘culture of no culture’ kan hives
frem ved højtidelige lejlighe-
der. Fx når nogen foreslår at gi-
ve kvinderne flere professora-
ter for at balancere uligheden
lidt. 

Så siger alle, inklusive nogle
af de kvindelige professorer, at
det skal vi ikke, for det ville for-
ringe fagligheden på trods af at
det selvfølgelig aldrig har ligget
i forslaget om de 40 professora-
ter at ansætte kvinder hvis de
ikke var kvalificerede. Alligevel
bliver den der ‘culture of no
culture-forestilling’ aktiveret,«
siger Lis Højgaard. 

Catch 22-fælden
Eller ‘Catch 22’ som Cathrine
Hasse, Inge Henningsen og
Dorthe Marie Søndergaard
påpeger i magtudredningen:
Når kvinder forsøger at gøre
opmærksom på at en mere lige
kønsfordeling kræver specifik-
ke tiltag, kan de ikke længere

gøre krav på den videnskabeli-
ge objektivitet.

Derfor har forskergruppen
ikke taget stilling til om køns-
kvotering er vejen frem.

»Måske skal vi sige fra oven
at vi skal have flere kvinder.
Der skal noget til at ændre den
kultur. Andre gange tænker jeg
at det ikke går, for modstanden
mod at gøre det er så stor at
man kunne frygte at det ikke
ville være særligt godt for hver-
ken kvinderne eller institutio-
nen. Kvinderne ville måske
høre for den sag resten af deres
liv,« siger Lis Højbjerg og peger
på at man i 1980’erne øremær-
kede nogle lektorater til kvin-
der, hvoraf mange af dem siden
er blevet professorer.

»Jeg tror ikke at mange af
dem har hørt for at de blev an-
sat på særlige vilkår.«

De enkelte institutter må og-
så gøre en aktiv indsats for at

øge rekrutteringen af kvinder.
»Vi kan se på tallene at kvin-

derne ikke bliver ansat propor-
tionalt med deres andel af re-
krutteringsstillinger, og vi ved
også at få kvinder søger. Jeg
tror at stillingsopslagene man-
ge steder må gøres meget bre-
dere og at der må skabes større
åbenhed og gennemskuelighed
i de procedurer der fører frem
til formulering af stillingsop-
slag og i bedømmelses- og
ansættelsesprocedurer. 

Der skal også etableres en
ånd rundt omkring på institut-

terne der signalerer at man lige
så gerne vil have kvinder som
mænd ansat. Så kan man gøre
som man gør med mændene
Søge dem ud og opfordre dem.
Ikke fordi der skal gøres noget
specielt for kvinder. Der skal
bare gøres det samme for kvin-
der som der gøres for mænd.
Og det gøres der ikke i dag i al-
le miljøer. Der er steder hvor
man sagtens kunne gøre meget
mere,« lyder opfordringen fra
Lis Højgaard. ■

liaa@adm.ku.dk

FEMININT HANDLERUM – Seks år har det taget at kortlægge de

mange mere eller mindre subtile processer der ekskluderer kvinder fra

de videnskabelige stillinger. Fra venstre: Cathrine Hasse,  Hanne Nexø

Jensen, Anette Borchorst, Dorte Marie Søndergaard, Helene Sørensen,

Lis Højgaard, Kirsten Gomard, Susanne Knudsen, Inge Henningsen, Kir-

sten Reisby, Charlotte Bloch og Iris Rittenhofer. Den 12. forsker Palle

Rasmussen var syg.

»Der foregår hele tiden kampe om stillinger, 
kampe om at definere fagområder og så videre. 
Så det handler om at den der ‘culture of no culture’
kan hives frem ved højtidelige lejligheder. Fx når 
nogen foreslår at give kvinderne flere professorater
for at balancere uligheden lidt.«
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Af Louise Agersnap

Terrorangrebet på New
York og Washington den
11. september 2001 var et

anstød mod den amerikanske
nation i mere end én forstand.
Ikke kun World Trade Centerets
fundament af stål, glas og civili-
satorisk stolthed smuldrede
med uhyggelig lethed. Også de
ellers så fasttømrede politiske
institutioner af civile rettighe-
der er siden blevet rystet i
grundvolden. I kølvandet på
angrebet har rejst sig en vold-
som debat der slår sprækker i
den nationale selvforståelse.

11. september kan siges at
have sat Amerikas fundamenta-
le etos, Frihed, i krise. Det ma-
nifesterer sig tydeligt i det ydre
i form af den totale afvisning af
USA som symbolet på frihed
der ligger i selve angrebet. Men
krisen kradser også på de indre
linjer i form af en national de-
bat der udfordrer Amerikas hel-
lige gral, ytringsfriheden. 

Samlet set er der åbnet for
nogle svære spørgsmål som
amerikanerne ikke har stillet
sig selv længe: Hvordan kan
verden undgå at elske vores in-
stitutioner? Og ikke mindst
hvor langt kan man gå i forsva-
ret af disse værdier uden at un-
derminere dem?

Svært eller ej – der bliver stil-
let spørgsmålstegn, om end den
principielle ramme af ytrings-
frihed er under hårdt pres. De-
batten er særlig bemærkelses-
værdig i den amerikanske uni-
versitetsverden som i over 200
år har brystet sig af at være den
primære forsvarer og udøver af
civile rettigheder, ikke mindst
med hensyn til ytringsfriheden.
Denne rolle bliver kraftigt ud-
fordret i disse måneder. 

Mens det principielle forsvar
for de demokratiske dyder fal-
der de fleste let, er den anden
halvdel af ligningen, den prak-
tiske udøvelse, dog en langt
større udfordring rundt om-

kring på USA’s universiteter.
Det har blandt andet givet an-
ledning til dramatiske begiven-
heder såsom en palæstinensisk
professors afskedigelse, samt
bandlysninger af angiveligt
‘upatriotiske’ såvel som ‘imperi-
alistiske’ udtalelser, og en debat
som nu sætter amerikanerne på
prøve. 

Det skæve elfenbenstårn?
Angrebets omfattende karakter
har affødt en amerikansk reto-
rik der ikke tillader nogen slin-
ger i valsen. »United We Stand«
hedder det overalt – også når
det gælder tolkninger af hvad
der egentlig skete i september. 

Et af de mere markante for-
søg på korrektion af ytringsfri-
hedens grænser ses i det synde-
register af ‘upatriotiske’ ytring-
er som den akademiske organi-
sation ACTA (American Council
of Trustees and Alumni) udgav
11. november 2001. 

Organisationen, som Lynne
Cheney og Joe Liebermann står
i spidsen for, har ‘akademisk
frihed’ som et af sine erklærede
mål. Dette forekommer lettere
paradoksalt i lyset af at udgivel-
sen »Defending Civilization:
How Our Universities Are Fail-
ing America and What Can Be
Done About It« er rettet mod
den angivelige overvægt af ven-
streorienterede universitetsfolk
og deres indoktrinering af sa-
gesløse studerende.

Dokumentet peger på en
skævhed hos den akademiske
højborg og opremser over hun-
drede citater der alle afviger fra
den officielle udlægning af ter-
rorangrebet – »We’re right and
they’re wrong. It’s as simple as
that,« som New Yorks tidligere
borgmester Giuliani udtrykte
det. 

I kontrast til dette sort-hvide
billede har afvigerne udtalt alt
lige fra lettere ekstreme hold-
ninger såsom »Anyone who can
blow up the Pentagon gets my
vote« til rent pacifistiske bud-

skaber á la »our grief is not a
cry for war«. 

ACTA vender sig  mod bølgen
af såkaldte ‘teach-ins’ hvor stu-
derende og professorer samle-
des for at diskutere baggrun-
den for terrorangrebet. Det er
bl.a. i den forbindelse at de stu-
derende skulle have fået indpo-
det et ‘ikke-amerikansk’ billede
af hændelsen, ligesom fædre-
landskærlige studerende er ble-
vet trynet.

Resultatet er en angivelig
skævvridning af det akademi-
ske miljø der afspejles i kløften
mellem den brede befolkning
og universitetsstuderende 
når det gælder opbakningen til 
Bushs krig.

Dokumentet refererer til en
undersøgelse der viser at mens
hele 92 procent af befolkningen
er enige i udsagnet »Americans
should take military action
even if casualties occur,« støtter
kun 28 procent af de studeren-
de på Harvard samme udsagn.
For college studerende generelt
er tilslutningen noget højere –
fx 68 procent ved spørgsmålet
om indsættelse af amerikanske
landtropper. 

Dermed skulle det åbenbart
være bevist at indoktrineringen
på universiteterne er massiv.
Går man undersøgelsen efter i
sømmene, viser det sig pudsigt
nok at de øvrige resultater af-
slører markant øget tillid til re-
geringen blandt studerende

sammenlignet med år 2000.
Det oplagte spørgsmål er ikke
desto mindre om den ubalance
der trods alt kan spores, vitter-
ligt skyldes professorernes ven-
streorienterede tankepoliti, el-
ler om de studerende kan tæn-
ke selv og blot tolker terroran-
grebet anderledes end ACTA? 

Med andre ord: hvad er det
der er skævt – elfenbenstårnet
eller ACTAs perspektiv på de-
batten?

Mellem relativisme og 
absolutisme
Tolkningen af ‘akademisk fri-
hed’ synes inkonsistent på flere
fronter. Budskabet om at ‘så
længe ingen trues til ikke at ud-
tale sig, og begge sider bliver
hørt, vil alle drage fordel af de-
batten’, står således umådeligt
svagt i lyset af den efterfølgen-
de liste af ikke-stuerene ytrin-
ger. Der er tilsyneladende visse
holdninger som ikke hører
hjemme i debatten: »Moral re-
lativism does not have a place
in this discussion and debate,«
som Giuliani citeres for at have
sagt. 

Men moralsk relativisme er
netop blevet emblemet for det
akademiske liv i USA, ifølge
ACTA. I forlængelse heraf refe-
reres til undervisere og stude-
rende der har kædet terroran-
grebet sammen med ameri-
kansk udenrigspolitik. En MIT
professor citeres for at have ud-

talt: »The only way we can put
an end to terrorism is to stop
participating in it«. Tilsvarende
citeres andre akademikere, her-
under den intellektuelle elites
provokatør nummer ét, Noam
Chomsky, for kritiske udsagn
der beskriver USA som en im-
perialistisk stat hvis udenrigs-
politik med god grund opfattes
som terroristisk og fascistisk.

Hvad man end måtte mene
om udlægninger som disse, er
det tydeligt at ACTAs dagsor-
den ikke handler om akade-
misk frihed i bedste og mest af-
balancerede forstand. Tværti-
mod argumenteres der for at
universiteterne skal påtage sig
at fremme den ‘sande’ historie-
skrivning gennem »courses on
the great works of Western ci-
vilization as well as courses on
American history...« Denne 
ideologiske oprustning skal er-
statte tendensen til at ville for-
stå andre kulturer og bølgen af
kurser om islam og asiatiske
samfund som fulgte i kølvandet
på 11. september. 

ACTA beklager at den intel-
lektuelle elite ikke har beskæf-
tiget sig med ‘heroisme’ eller 
diskuteret det vestlige sam-
funds indretning og forskellen
mellem godt og ondt. Det para-
doksale er imidlertid at de op-
remsede citater vidner om en
heftig debat om netop disse
emner – om end ikke på den
måde som ACTA kunne tænke

sig. Gennemgående for den
akademiske debat synes at
være et ønske om at forstå
hændelsen i en større sammen-
hæng og i mindre sort-hvide
termer end den officielle ud-
lægning hvor det groft sagt
handler om onde menneskers
misundelse over Amerikas suc-
ces. Fronterne i debatten synes
dermed at gå mellem en ‘relati-
vistisk’ og en ‘absolutistisk’ lejr. 

Den relativistiske lejr hælder
til at forstå hændelsen som et
produkt af USA’s udenrigspoli-
tiske eventyr og verdens gene-
relle ulighed. Dette indebærer
ikke nødvendigvis en under-
kendelse af Amerikas landvind-
inger i forhold til demokrati og
moderne livsstil, men blot en
anerkendelse af den frustration
og det had som manglende ad-
gang til disse goder kan fostre. 

Denne position insisterer på
nødvendigheden af at beskue
USA udefra: »How do we 
appear to them, and what 
would it be like were our places
in the world reversed?” spørger
en professor fra Yale. 

Den absolutistiske lejr som
følger Bushs retorik, synes me-
re drevet af følelser end af tran-
gen til at forstå. Der er angive-
ligt ikke noget nyt at forstå, an-
det end at angrebet var udtryk
for en grad af ondskab der står i
diametral modsætning til det
amerikanske folks godhed. Di-
verse forsøg på at tolke terror-

Friheden i krise
Terrorangrebet på USA har slået
sprækker i den nationale selv-
forståelse og udfordrer nu den
amerikanske universitetsverdens
selvforståelse som bastion for 
ytringsfrihed og andre civile 
rettigheder 

UDLAND ▼  
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Akademisk ansvar – I en situation hvor hverken medier eller regering har 

påtaget sig at transformere de traumatiske billeder af kollapsende tvillingetårne til 

ansvarlige, reflekterede diskurser, bliver akademikerens rolle afgørende.
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angrebet og den igangværende
krig som andet end ‘kampen
mellem det Gode og det Onde’
er at svigte dets ofre, synes lo-
gikken at være. 

Kendetegnende for denne
position er en vægring ved at
beskue USA udefra. I stedet ses
en insisteren på Amerika som
verdens navle og civilisationens
vugge og dets værdier som ab-
solutte, universelle sandheder
der ikke kan stilles spørgsmåls-
tegn ved. 

Debatten om 11. september
udfolder sig dermed ofte som
en metadebat der i stedet for at
diskutere holdbarheden af kri-
tikernes argumenter, handler
om hvorvidt de har ret til at bli-
ve hørt overhovedet.

McCarthy går igen?
Det er set før i historien at
udenrigspolitiske kriser sætter
de demokratiske institutioner
på prøve. McCarthyismen er et
af de fremmeste eksempler på
hvordan bekæmpelsen af en
udemokratisk og undertryk-
kende kultur truede med at un-
derminere de selvsamme frie
institutioner den forsøgte at
forsvare. 

Samme tendens kan spores i
disse måneder, om end ‘hekse-
jagten’ er mindre eksplicit og
ikke retter sig mod et bestemt
politisk parti, men snarere mod
enhver der forsøger at stille
spørgsmåltegn ved den valgte
udenrigspolitiske kurs. 

Men om end akademia læg-
ger en mere venstreorienteret
og kritisk vinkel for dagen, ses
der også eksempler på utvety-
dig støtte til Bushs krig hos den
intellektuelle elite. Et af de me-
re nuancerede bidrag i den for-
bindelse kommer fra en bred
skare af universitetsfolk der
gennem Institute of American
Values i februar 2002 udsendte
støtteerklæringen »What We’re
Fighting For«. Blandt under-
skriverne ses såvel Samuel
Huntington, Michael Novak,

Francis Fukuyama som Michael
Walzer, Jean Bethke Elshtain
og Theda Skocpol. Erklæringen
udmærker sig ved netop at ind-
gå i en dialog om hvorvidt kri-
gen mod terror er moralsk for-
svarlig. 

Ved at diskutere nødvendig-
heden af religionsfrihed og cen-
trale principper for ‘retfærdig
krig’ kommer den tyve sider
lange erklæring – overraskende
nok – frem til at Bushs krig er
retfærdig og moralsk forsvarlig. 

Osama bin Ladens terrorre-
gime derimod falder uden for
den type traditionel krigsførel-
se som har et politisk mål der
kan forhandles om. At angrebet
derudover var rettet mod at
dræbe så mange civile som mu-
ligt, får underskriverne til at
konkludere at der er tale om 
»a world-threatening evil that
clearly requires the use of force
to remove it«.

På den basis udtrykker er-
klæringen sin utvetydige støtte
til regeringens militære hand-
linger: »Organized killers with
global reach now threaten all of
us. In the name of human mo-
rality, and fully conscious of the
restrictions and requirements
of a just war, we support our
government’s, and our socie-
ty’s, decision to use force of
arms against them«.

Selv om der uden tvivl kan
spores paranoide tendenser i
debatten, så forsøger Bushs
støtter sig dog endnu ad argu-
mentationens og dialogens vej.
Det er med andre ord muligt at
McCarthy rasler i skabet, men
indtil videre er det blevet ved
det. 

Hinsides historien
Om end den stemning af undta-
gelsestilstand der prægede de
første måneder efter terroren
delvist har lagt sig, kan der
fortsat spores en vis anspændt-
hed og polarisering i den aka-
demiske debat. 

Blandt forklaringerne herpå

ses dels henvisninger til det
psykosociale traume den ame-
rikanske befolkning har pådra-
get sig. Udviklingsforskeren Im-
manuel Wallerstein peger deri-
mod på amerikanernes civilisa-
toriske arrogance og overbevis-
ning om at de er et exceptionelt
folk der har gjort sig fortjent til
succes.

En helt anden forklaring på
den nuværende fastlåsning af
debatten i et sort-hvidt billede
skal ifølge den postmoderne
samfundsteoretiker James Der
Derian findes i Bush-lejrens
sproglige kunstgreb i tiden ef-
ter angrebet. Godt hjulpet på
vej af den generelle choktil-
stand er begivenheden blevet
italesat som værende så excep-
tionel – et leje der går godt i
spænd med amerikansk selvfor-
ståelse – at den efterhånden er
blevet placeret hinsides histori-
en og det socialt begribelige. 

Flere er blevet indfanget i
denne retorik, bl.a. Michael Ig-
natieff der kalder terroristernes
handling et udtryk for ‘apoka-
lyptisk nihilisme’ og tilføjer:
»The nihilism of their means
(...) takes their actions not only
out of the realm of politics, but
even out of the realm of war 
itself«.

Med afkoblingen fra en poli-
tisk kontekst bliver enhver form
for diskussion umuliggjort. Ita-
lesættelsen af ‘exceptionel ahi-
storicitet’og en verden præget
af absolutte forskelle affejer
ifølge Der Derian den filosofi-
ske, politiske og sociale analyse
der skulle levere det afgørende
modspil til den officielle, endi-
mensionale fortælling om
“9/11”. 

Denne fortælling nyder der-
med vid udbredelse, ikke
mindst i kraft af den alliance
som Bush angiveligt har ind-
gået med nyhedsmedier, mili-
tæret, og endda Hollywood om
at »stå sammen i krigen mod
terrorisme« og mobilisere sate-
litter og kabler til at »udbrede

større global forståelse«.
I en situation hvor hverken

medier eller regering således
har påtaget sig at transformere
de traumatiske billeder af kol-
lapsende tvillingetårne til an-
svarlige, reflekterede diskurser,
bliver akademikerens rolle af-
gørende: »(...) it is a public re-
sponsibility to place 9.11 in a
historical context and interpret-
ive field that reaches beyond
the immediacy of personal tra-
gedy and official injury«. Dette
kan akademikeren bidrage til
ved at levere nuancerede be-
skrivelser og på anden vis for-
søge at udfordre de autorisere-
de sandheder – forudsat, natur-
ligvis, at der eksisterer en ram-
me af ytringsfrihed at operere
indenfor.

Alt i alt oplever den forjætte-
de ytringsfrihed på én gang
kronede dage og en af de
værste kriser i mange år. I skøn
samklang med ytringsfrihedens
glorværdige status i ameri-
kansk selvforståelse erklærer
alle at holde denne dyd i hævd.
Men når krisen trykker, opstår
forbeholdene – ‘ikke lige i min
baghave’, ‘ikke på mit universi-
tet’, ‘ikke når det bliver ubeha-
geligt’.

Men ligesom venskab og æg-
teskaber ofte først viser deres
værd i evnen til at bestå selv
under krisetider, må det også
være nu – måske mere end no-
gensinde før – at demokratiet
skal vise sin berettigelse og sin
rummelighed. Noam Chomsky
tager i den forbindelse et citat
af George Orwell i brug: »If li-
berty means anything at all, it
means the right to tell people
what they do not want to 
hear«. ■

Louise Agersnap er
cand.scient.pol. og freelancejour-
nalist og for øjeblikket bosat i
Washington.

Et af de mere spektakulære højdepunkter i den aka-

demiske debat efter den 11. september har handlet

om fyringen af den palæstinensisk-fødte professor

Sami Al-Arian der i 16 år har været tilknyttet Univer-

sity of South Florida. Balladen skyldes nogle vidoe-

optagelser fra 1991 hvor Al-Arian taler om ‘Jihad’ og

‘død over Israel’. Disse blev vist på tv kort efter ter-

rorangrebet og gav anledning til stort røre. 

Professoren har siden forsøgt at sætte udtalelser-

ne ind i den oprindelige kontekst og har påpeget at

han ikke har udtalt noget lignende siden da og ge-

nerelt er imod vold. Ligeledes er det fremkommet at

han for længst er blevet screenet af FBI som ikke

fandt nogen grund til at agere på hans engagement

i den palæstinensiske sag.

Ikke desto mindre er Al-Arian faldet i unåde, er

blevet sendt på tvungen orlov og risikerer fyring.

Den officielle forklaring herpå er ikke hans udtalel-

ser, men »den uro hans person vækker på universite-

tet«. Således forsøger man at undgå det oplagte

spørgsmål om Al-Arians ytringsfrihed og peger i ste-

det på de demonstrationer, utallige e-mails og tele-

fonopkald og en enkelt dødstrussel (mod Al-Arian

selv) hans sag har afstedkommet. Alt dette har været

omkostningsfuldt for universitetets administration

og omdømme, argumenteres det. Derfor må han af-

skediges. Al-Arians forsvarere påpeger at dette sva-

rer til at straffe offeret.

Al-Arian har erklæret at han vil kæmpe for sine

rettigheder: »This is the United States of America (...)

I’m standing up for academic freedom«. Hvad enten

han vinder denne kamp eller ej, har University of

South Florida bragt sig i en situation hvor de står til

at tabe ligegyldigt hvad de vælger at gøre.

INTERNATIONALT NYT ▼  

Den palæstinensiske professor der faldt i unåde Den akademiske 
frihed er truet

E NG L A N D : Terrorhandlingen den 11. sep-
tember har haft en negativ indflydelse på den
akademiske frihed i USA, og bekymringen be-
gynder nu at sprede sig til de britiske universi-
teter. I en debat i det britiske parlament Hou-
se of Lords fremhævede Baronesse Warwick,
generalsekretær i den britiske forening for
universitetsrektorer, at forslaget til en ny ‘Ex-
port Control Bill’ skal revideres så den ikke
truer de traditionelle værdier som styrer
forskning og videregående uddannelser. Iføl-
ge en række klausuler i forslaget skal regerin-
gen have ret til at undersøge videnskabeligt
materiale før det publiceres. En anden para-
graf skal give regeringen ret til at bestemme
hvad udenlandske studerende kan få god-
kendt inden for ‘mere følsomme emneområ-
der.’ 
Læs mere på www.universitiesuk.ac.uk 

Posthum 
opholdstilladelse

U SA : Den 11. marts, præcis 6 måneder efter
terrorhandlingerne i New York og Washing-
ton, fik flyskolen Huffman Aviation Internati-
onal i Florida et brev fra de amerikanske im-
migrationsmyndigheder som meddelte at
begge de udenlandske borgere Mohamed Atta
og Marwan Al-Shehhi var blevet bevilget
visum til deres flyuddannelse ved universite-
tet. Bevillingen var både forskruet og noget
forsinket eftersom begge mænd havde været
døde et halvt år. De antages at være de perso-
ner som ledede planen mod World Trade Cen-
ter. Det overraskende brev har vakt pinefuld
opmærksomhed, og de som vil kræve en hår-
dere kontrol af udenlandske studerende har
taget hændelsen som bevis for at det nu-
værende system ikke fungerer, ikke engang ef-
ter den skarpe opmærksomhed som har rådet
under det seneste halvår i USA.
Læs mere på www.chronicle.com

Besættelse stopper 
undervisning

I S R A E L : Det ledende palæstinensiske uni-
versitet Birzeit University uden for Ramallah
blev tvunget til at nedlægge al undervisning
den 13. marts da de israelske besættelsesstyr-
kers indtrængen i byen gjorde al trafik til uni-
versitetet umulig. 
Aflysningen er det seneste led i en lang række
problemer som universitetet er oppe imod på
grund af den stadig mere massive besættelse.
Allerede for et par uger siden opgravede den
israelske hær et stort område tværs over vejen
mellem Birzeit og Ramallah hvilket medførte
at de 5.000 studerende og 700 akademiske
lærere som begyndte forårssemesteret den 5.
marts, blev tvunget til at gå til fods over vejaf-
spærringerne hvis de ville nå deres fore-
læsninger. Samtidig blev alle tele- og internet-
forbindelser samt vandledninger skadet. Si-
den den 7. marts har det været umuligt for
køretøjer at komme frem og tilbage fra uni-
versitetet, det gælder også fødevaretransport
og ambulancer.
Læs mere på www.birzeit.edu/news/2002/
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Af Poul Villaume

Få emner eller fænomener pådrager sig vel
større opmærksomhed i vor samtid end USAs
rolle og adfærd som stormagt eller super-

magt. Og med fuld ret, naturligvis, også i lyset af
og forstærket af terroranslaget mod USA d. 11.
september sidste år.

Hvordan forklare og forstå USAs plads i ver-
den, hvordan forstå USAs ageren i forhold til om-
verdenen – politisk-diplomatisk, økonomisk,
strategisk-militært og ideologisk-kulturelt? 

Det er naturligvis et gigantisk og komplekst
emnefelt som har været genstand for intens ud-
forskning og tilmed et som næsten alle har – me-
re eller mindre informerede – meninger om, me-
ninger som uundgåeligt vil være farvet af norma-
tive og politiske udgangspunkter.

Min påstand er – vel ikke så overraskende – at
det historiske perspektiv er en adgangsgivende
nøgle til en dybere forståelse af USAs rolle og po-
litik i verden i dag. Og det på trods af – eller
måske snarere i kraft af – at den historiske forsk-
ning heller ikke hér giver nogle entydige svar. 

Exceptionalisme
I den ene ende af spektret mener toneangivende
amerikanske historikere at hvad de ser som USAs
egen sejr i kampen mod fascismen og kommunis-
men mellem 1939 og 1989 – det halve århundre-
de fra invasionen af Polen til Berlinmurens fald –
har ført til en fundamental reorganisering af po-
litisk magt i en moralsk positiv retning for store
dele af kloden. 

Det tydeligste og mest vedvarende træk ved
USAs udenrigspolitik i det 20. århundrede, og
især efter 1939, har ifølge denne tolkning været
fremme af det liberale demokrati – et åbent inter-
nationalt økonomisk system i en politisk plurali-
stisk verden styret af multilaterale, fredsbevaren-
de institutioner som FN, NATO, Den Internatio-
nale Valutafond og så videre. 

I den anden ende af spektret lægger andre
fremtrædende amerikanske historikere hoved-
vægten på USAs manglende evne og/eller vilje til
at fremme netop demokrati og fundamentale
menneskerettigheder blandt de såkaldt farvede
befolkninger verden over.

USAs reorganisering af den kapitalistiske ver-
densøkonomi efter Anden Verdenskrig har ifølge
denne tolkning snarest gjort de fleste af disse far-
vede befolkninger til ofre for en ekstremt ulige
fordeling af verdens ressourcer. 

Opfattelsen af USA som noget særligt blandt
verdens nationer er dybt rodfæstet. Hvor andre
nationer havde interesser, havde USA (moralsk)
ansvar, lød selvopfattelsen som også er blevet be-
nævnt exceptionalismen. 

Denne amerikanske identitetsopfattelse er ba-
seret på landets særlige historie og sikkerheds-

geografi: Det store indvandringsland hinsides de
store oceaner blev af nybyggerne og deres efter-
kommere opfattet som et sikkert, åndeligt fristed
for ethvert individ langt fra og ikke besmittet af
de europæiske stormagters kyniske magtpolitik
og kolonipolitik, enevælde, sociale hierarkier,
klassekamp og politiske og religiøse intolerance.

Denne forskel måtte nødvendigvis og naturligt
afspejle sig i USAs udenrigspolitik som skulle
være baseret på høje moralske, kristent-religiøse
principper frem for på snævre nationale egenin-
teresser. 

Retten til moralsk lederskab
USA var det unikke forbillede som de mindre hel-
digt stillede folk og nationer verden over nødven-
digvis ville ønske at efterligne hvis blot de fik
kendskab til det og fik mulighed for at vælge frit.
Derfor også USAs principielle insisteren på den
universelle ret til national og demokratisk selvbe-
stemmelse. USAs moralske eksempel ville kunne
redde den ‘gamle verden’ fra dens evige krige og
ødelæggende magtblokpolitik.

Fra denne exceptionalisme går der en lige linie
til den såkaldt moralistiske tradition i amerikansk
udenrigspolitik, altså den manikæiske tilbøjelig-
hed til – som senator William Fulbright formule-
rede det i 1964 – »at betragte enhver konflikt
som sammenstød mellem godt og ondt snarere
end som et sammenstød mellem divergerende in-
teresser«. 

Præsident John F. Kennedy
sammenkædede de to tenden-
ser, den exceptionalistiske og
den moralistiske, da han talte
om USAs »ret til denne planets
moralske lederskab«.

To yderligere væsentlige og
indbyrdes sammenhængende
komponenter i USAs politiske
kultur flød naturligt af exceptionalismen og mo-
ralismen: For det første tilbøjeligheden til at se
‘det onde’ i samfundet og i politikken som noget
udefra kommende, typisk i form af internationa-
le sammensværgelser – det som den amerikanske
historiker Richard Hofstaedter i 1960erne kaldte
»den paranoide stil i amerikansk politik«; og for
det andet USAs konstante – men naturligvis illu-
soriske – jagt på absolut (militær) sikkerhed for
det nordamerikanske kontinent. 

Begge disse komponenter fik som det vil for-
stås stor betydning i USAs konfrontation med
kommunismen hjemme og ude under den kolde
krig.

En grundlæggende tanke ved Anden Verdens-
krigs afslutning hos centrale mere eller mindre
visionære amerikanske politikere og embeds-
mænd som blandt andre Dean Acheson, Averell
Harrimann, Robert Lovett, George Kennan og 
John Foster Dulles var, at dén stabile fred og vel-

stand som man efter krigskaosets afslutning sti-
lede efter at leve i, havde én nødvendig forud-
sætning: en godgørende hegemonisk magt – en
dominerende stat som bragte orden i det interna-
tionale system i den generelle kosmopolitiske in-
teresse.

USAs forudsætninger i 1945 for at påtage sig
denne verdensrolle var de bedst tænkelige. I
markant modsætning til samtlige øvrige krigs-
førende og krigsramte lande kom USA ud af kri-
gen med et produktionsapparat som ikke bare
var fuldstændig intakt, men som var større og på
et endnu højere produktivt og teknologisk niveau
end før krigen.

USA havde verdens uden sammenligning stær-
keste militær især i form af flådeenheder på alle
verdens oceaner, et strategisk flyvevåben som
kunne nå enhver plet på kloden blandt andet i
kraft af et netværk af over 50 amerikansk kon-
trollerede militærbaser på alle kontinenter – og
så naturligvis monopolet på atombomben; ende-
lig besad USA en politisk-ideologisk kapital og
prestige som intet andet land i verden kunne
hamle op med. 

Ikke så underligt at amerikanernes tro på USAs
moralske retlinethed og rolle som eksempel for
verden var mere grundfæstet end nogensinde.

Paranoia og aversion
Det ideologiske grundlag for USAs udenrigspoli-
tik var også efter Anden Verdenskrig præget af

den traditionelle amerikanske aversion imod so-
ciale revolutioner, men nu yderligere forstærket
af en kraftigt artikuleret afsky for den sovjetkom-
munistiske totalitarisme.

Denne afsky tog undertiden form af en alle-
stedsnærværende kommunist-frygt både indadtil
og udadtil som – ved vi i dag – også bevidst og
vedvarende blev overdrevet af top-beslutningsta-
gerne i Washington for at sikre den interne og
den folkelige opbakning – både hjemme og ude –
til USAs nye multilaterale og globalistiske uden-
rigspolitik. 

Problemet for Dean Acheson og hans kolleger i
slutningen af 1940erne var nemlig at de sad med
en vision – USA som den nye hegemoniske magt i
verden med alt hvad det måtte indebære – som
de ikke kunne formulere fuldt ud offentligt fordi
præsident Truman så kunne risikere at tabe det
næste valg og fordi mange vesteuropæiske vælge-
re risikerede at blive frastødt. 

Med andre ord: De internationalistiske kræfter
i USA savnede endnu en solid indenlandsk basis
især i Kongressen, og de krigsudmattede euro-
pæiske befolkningers flertal var måske heller ik-
ke tilstrækkeligt agtpågivne over for efterkrigsti-
dens farer til at ville acceptere en så markant
amerikansk rolle i Europa.

Her var det at den amerikanske diplomat
George Kennan løste dilemmaet med sin behæn-
dige metafor: doktrinen om containment (da:
inddæmning) altså inddæmning af den sovjet-
kommunistiske trussel. Containment-doktrinen
gjorde det muligt for USA at marchere ud i ver-
den og arve Storbritanniens rolle ved at fremstil-
le det som en amerikansk forsvarshandling. 

Som sådan altså en doktrin som definerer he-
gemoni med hvad det er imod og derved undgår
nødvendigheden af at forklare konsekvenserne af
doktrinen for befolkningerne. 

Der er ingen tvivl om at Washingtons topak-
tører i den tidlige kolde krig faktisk nærede en
dyb bekymring over for den trussel som Sovjet-
kommunismen udgjorde imod realiseringen af
de amerikanske visioner om en ny efterkrigsor-
den. 

Washingtons hovedfrygt var dog ikke Sovjetu-
nionen som sådan, men snarere at Sovjetlederne
og kommunister verden over skulle være i stand
til at profitere af efterkrigsverdenens politisk-
økonomiske kaos og turbulens, herunder ikke
mindst de europæiske kolonirigers forventelige
opløsning, med en potentielt fatal forskydning af
den internationale magtbalance til Sovjetblok-
kens fordel som resultat.

Empire by self-invitation
Det første skridt der måtte tages, var at hjælpe
med at genrejse og integrere Vesteuropa økono-
misk, politisk og militært også for at indbinde det
Tyskland uden hvis ressourcer Vesteuropa aldrig
ville blive stærkt nok til at modstå den indre og
ydre kommunistiske trussel mod Europa. Vesteu-
ropa skulle gøres til en integreret, velstående
‘magnet’ som efterhånden også ville tiltrække
Sovjets østeuropæiske satellitstater. 

Det næste, ikke mindre afgørende, skridt var at
bremse den revolutionære nationalisme i perife-
rien: Den Tredje Verdens vitale råvareressourcer
og afsætningsmarkeder måtte fortsat bindes

VIDENSKABET
HISTORIE

Det amerikanske 
århundrede

USA er gået ad den liberale, multilaterale vej når det har 
været muligt, men har valgt den unilaterale vej når det har
været anset for nødvendigt. Det har det ofte

»Opfattelsen af USA som noget særligt blandt 
verdens nationer er dybt rodfæstet. Hvor andre 
nationer havde interesser, havde USA – moralsk – 
ansvar, lød selvopfattelsen der er blevet kaldt 
exceptionalismen.«
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sammen med Vesteuropas og Asiens – det vil sige
Japans – industrielle kerne. 

At de heraf følgende økonomiske relationer
mere smagte af neo-kolonialisme og mindre af de
ellers højt besungne frihandelsidealer, blev anset
for en nødvendig pris.

De fleste vesteuropæere ønskede efter Anden
Verdenskrig sikkerhedsgarantier og dollarhjælp
fra USA, altså en amerikansk tilstedeværelse i
Europa; i den forstand var der tale om det den
norske historiker Geir Lundestad har kaldt et
amerikansk “empire by invitation” efter 1945. 

Lundestad har imidlertid selv advaret mod at
overbelaste den fængende formulering: Was-
hington kunne ikke inviteres eller ‘lokkes’ til no-
get som ikke var i USAs egen sikkerhedsinteresse,
og ‘invitation’-tesen var i høj grad et europæisk
fænomen. 

Blandt andet med henvisning til USAs lange
række af militære interventioner og kup eller 
kupforsøg i især Den Tredje Verden under den
kolde krig, kunne man tilføje at der under disse
geografiske himmelstrøg mere var tale om et
amerikansk “empire by self-invitation”; lande
som Iran, Guatemala, Libanon, Indonesien, Cu-
ba, Vietnam, Chile, Nicaragua, Panama kan tjene
som eksempler, og listen kan let fordobles.

Men selv om vesteuropæerne altså ønskede
USAs sikkerhedsgaranti, ønskede de ikke nød-
vendigvis den enorme militære oprustning og in-
stitutionaliserede militarisering af den atlantiske
alliance som USA drev igennem efter Koreakri-
gens udbrud i 1950 i høj grad også motiveret af
makroøkonomiske hensyn: militær keynesianis-
me.  

En oprustning som blandt andre containment-
politikkens egen fader, George Kennan, vedhol-
dende, men forgæves advarede Washington
imod fordi den efter hans mening var overflødig
og snarere risikerede at skabe eller forøge og for-
længe den militære trussel fra Sovjetblokken som
den skulle imødegå.  

Strategi over demokrati
USAs ofte mislykkede politik over for den radika-
le nationalisme i den Tredje Verden, jævnfør hen-
holdsvis USAs nederlag i Indokinakrigen og den
generelt USA-kritiske stemning i den islamisk-
arabiske verden, peger hen på to mere overord-

nede momenter i USAs forholden sig til efter-
krigsverdenens problemer.

For det første en mangelfuld evne til kritisk
selvrefleksion. Øjet ser som bekendt ikke sig selv,
men i USAs tilfælde har spejlbilledet af den
manglende selvrefleksion været en svagt udvik-
let – antropologisk – evne til at sætte sig ind i og
forstå andre kulturer der på væsentlige punkter
er anderledes end dets egen. 

Det er uheldigt træk for en verdensmagt og vel
også et punkt hvor USA som forholdsvis nytil-
kommen sådan har adskilt sig fra erfarne koloni-
og imperiemagter som Frankrig og England.  

For det andet var de politiske planlæggere og
aktører i Washington efter Anden Verdenskrig
nok som princip optaget af at fremme liberalt de-
mokrati i verden, men dette ønske har ofte i
praksis været underordnet og sekundært i for-
hold til opbygningen af politiske, militære og
økonomiske strukturer og systemer til inddæm-
ning og tilbagerulning af trusler
mod USAs egen sikkerhed sådan
som man opfattede den. 

Hovedpræmissen i denne
tolkning var at i det omfang 
USAs kortsigtede økonomisk-
strategiske interesser kom i kon-
flikt med de demokratiske, så
vandt de førstnævnte over de
sidstnævnte – især hvis konflik-
ten udfoldedes uden for Europa,
i Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og Asien. 

Ud fra et europæisk, eller måske endda snarere
Vest- eller Nordvesteuropæisk, perspektiv kan te-
sen om USAs konsekvente politik til fremme af
demokrati således siges at have mest for sig. 

Men det var også i disse geografiske strøg at
demokratiet i forvejen var mest rodfæstet (med
Tyskland som delvist særtilfælde). Spørgsmålet
er altså hvor meget USA reelt bidrog med.

Givet er det at lige så forenklet det er at tilskri-
ve USAs politik ene- eller hovedansvaret eller
‘skylden’ for alle overgreb og ulykker i Den Tredje
Verden siden 1945, lige så forkert og forenklet er
det direkte at indskrive alle demokratiske frem-
skridt i verden – såvel øst som vest for det gamle
jerntæppe – på USAs pluskonto. 

Generelt udtrykt er USA gået ad den liberale,
multilaterale vej, herunder via internationale or-

ganisationer som FN og NATO, når det har været
muligt, men USA har valgt den unilaterale vej
når det har været anset for nødvendigt – hvilket
altså har været ganske ofte, baseret på Washing-
tons særlige, i vidt omfang ideologisk betingede,
globale trusselsperceptioner. 

Empire of fun
Der hvor den amerikanske indflydelse måske
mest slående har sat sig igennem i det 20. århun-
drede – ikke mindst netop i Europa – er naturlig-
vis på det ideologisk-kulturelle område.  

Det ellers noget svært håndterlige begreb
‘amerikanisering’ som jo blandt andet dækker
over indvirkningen fra den amerikanske for-
brugs- og populærkulturs eksportprodukter på
holdninger og diskurser i udlandet, har i de sene-
re år været genstand for en stærkt stigende forsk-
ningsinteresse ikke blot fra sociologer og antro-
pologer og andre kulturforskere, men i høj grad

også fra (især yngre) historikere. 
Der er dog en vis indbygget risiko i det i sig

selv tiltrængte fokus også blandt historikere i dis-
se år på koldkrigsepokens og amerikansieringens
soft power, på dens ideologi- og (forbrugs)kultur-
produkter, på medie-, retorik-, køns- og diskursa-
nalyser med videre. 

Risikoen er at de kulturhistoriske low policy-
analyser fjerner eller løsriver sig så meget fra de
nationale og internationale politiske processer
herunder de officielle beslutningstageres kreds
og fra en forståelse af de politiske og socio-øko-
nomiske magtstrukturer nationalt og internatio-
nalt at de får svært ved at nå frem til overbevi-
sende forklaringer på hvordan og hvorfor nogle
af amerikaniseringens ‘afsendere’ og ‘modtagere’
handlede som de gjorde. 

Sagt på anden vis: Intet væsentligt aspekt af

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 mel-

lemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

det 20. århundredes historie kan efter min opfat-
telse studeres eller forstås til bunds hvis det er
løsrevet eller adskilt fra den politiske historie –
det vil sige fra de ‘evige’ spørgsmål om magt og
interesser. 

I Europa er det ikke så svært at få øje på det
fornøjelsesimperium, empire of fun, som nogle
har set som essensen af den amerikanske indfly-
delse udenlands. 

Andre har – med rette – understreget den ame-
rikanske forbruger- og massekulturs demokrati-
serende og autoritetsnedbrydende virkninger i
Europa efter 1945. Her blev kultur og demokra-
tisk kapitalisme modernitetsfremmende i et dy-
namisk, ‘selvamerikaniserende’ samspil. 

Men løfter vi blikket ud over euro-centrismen
og flytter fokus til den Tredje Verdens lande hvor
fem sjettedele af verdens befolkning lever, kan
amerikaniseringens konsekvenser tage sig min-
dre fornøjelige ud. 

Voldsomme sammenstød mellem tradition og
modernitet og store socio-økonomiske omstruk-
tureringer og omfordelinger, herunder skabelsen
og opretholdelsen af enorme forskelle i materiel
velfærd, kan siges at have været mere typisk for
det ‘Amerikanske Århundrede’ som LIFE Ma-
gazine’s udgiver Henry Luce i 1941 forudså, end
succeshistorien i Europa hvor demokrati og indu-
strialisering ikke var nye fænomener. 

Jeg har her ikke direkte omtalt perioden efter
den kolde krigs afslutning, 1990erne, endsige be-
tydningen af begivenhederne i USA d. 11. sep-
tember. Alle disse begivenheder er stadig så tæt
på os at de unddrager sig en nøjere og perspekti-
veret historisk analyse. 

Alligevel håber jeg at have givet konturer og
noget dybdeperspektiv til forklaringer på også de
seneste års og måneders udvikling. Og måske og-
så ind imellem givet læserne en deja-vu-fornem-
melse. ■

Dr.phil. Poul Villaume er professor på Institut for
Historie. Kronikken baserer sig på en del af hans
tiltrædelsesforelæsning den 28. februar.

»Øjet ser som bekendt ikke sig selv, men i USAs 
tilfælde har spejlbilledet af den manglende selv-
refleksion været en svagt udviklet – antropologisk –
evne til at sætte sig ind i og forstå andre kulturer 
der på væsentlige punkter er anderledes end 
dets egen.«

Verdensmagt – USA’s uden-

rigspolitik og landets militære

styrker har domineret det sidste

århundredes magtkriser. På bille-

det vogter en amerikansk soldat

Kandahar International Airport,

december 2001.
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SYNSPUNKT

Det er den halvårlige overbygningsdag
på dansk. Semestrets kurser bliver op-
slået, og vi venter spændt på hvilke kur-

ser der bliver udbudt. Foråret byder på seks
sprogkurser, ni om litteratur og et om medier
hvilket er en helt normal fordeling. 

Så endnu en gang er skuffelsen stor, for på
dansk har man ikke fundet ud af at vi er man-
ge som meget gerne vil undervises i medier,
kommunikation og det der ligner. Nej, på
dansk tror man nemlig stadig at vi alle sam-
men skal ud og undervise i gymnasiet når vi
er færdiguddannede. 

På dansk bliver vi ikke lovet en medieud-
dannelse. Vi bliver heller ikke lovet undervis-
ning i kommunikation eller journalistik eller
tv-serier i 90’erne, men det står udtrykkeligt i
studieordningen at fagets genstandsfelter er
sprog, litteratur og medier. Er dansk i år 2002
ikke andet end litteraturhistorie, grammatik
og analyser af romantiske tekster? Og – ikke
mindst – har gymnasieeleverne så ikke krav
på at få en kvalificeret lærer der kan betjene
en computer som ved hvad Big Brother går ud
på i stedet for en der nok kan sin Holberg,
men ikke kender Sonnergaard?

Frit valg – eller hvad? 
Allerede på studiets første år burde man ellers
få en fornemmelse for hvor de studerendes in-
teresser ligger. Da jeg i 1997 begyndte at læse
dansk sammen med 202 andre, blev vi delt i
seks hold. 

Grunduddannelsen på dansk er fastlagt de
første to år, dog kan vi vælge mellem mediea-
nalyse eller nordiske sprog i middelalderen og
allerede her begynde at overveje hvilken ret-
ning vores uddannelse skal have. Fem hold
valgte medieanalyse. 

Efter et års tilvalgs- eller sidefag har vi på
overbygningen mulighed for at spore os nær-
mere ind på vores faglige interesser. Nogle
glæder sig til at fordybe sig i særlige forfatter-
skaber mens andre helliger sig studier af old-
nordisk grammatik. Og så er der alle os andre.

Alle os andre som hellere vil beskæftige os
med medier, kommunikation m.m. Vi kan ba-
re ikke komme til det på vores eget institut, vi
må søge andre steder hen på trods af at
»danskfagets lærere udbyder undervisning ud
fra deres forskning, og ud fra hvad de stude-
rende ønsker eller skønnes at ønske. (...) Stu-
dienævnet tilstræber i hvert studieår et bredt
emneudbud dækkende fagets genstandsområ-
der: sprog, litteratur og medier i Danmark og
det øvrige Norden,« som der står i studieord-
ningen for overbygningen på dansk på Køben-
havns Universitet. 

Realiteten er at vi med interesse for medier
enten må give køb på vores faglige interesser,
eller også må vi klare os selv så godt vi nu
kan. 

Ubrydelige traditioner
Danskfaget har en mere end 100-årig historie
bag sig for at uddanne gymnasielærere inden
for sprog og litteratur. Først i 1983 blev faget
massekommunikation – det nuværende me-
dieanalyse – indført som valgfrit fag. Måske er
det fortiden som faget har så svært ved at gøre
op med, men behovet er der uden tvivl. 

På et kursus om informationsrådgivning i
erhvervslivet mødte mere end 80 studerende
op hvilket er helt sædvanligt når emnet befin-
der sig inden for medier eller lignende. Disse
80 studerende skal alle have mulighed for at
deltage aktivt i undervisningen både med op-
læg og mundtlige bidrag i almindelighed, og
de skal vejledes i forbindelse med opgaver og
eksamen. Og så har jeg ikke nævnt al den
spildtid der uundgåeligt vil være når 80 men-
nesker skal ind og ud af et lokale, medmindre
man er så heldig at sidde på gulvet, for så er
det jo meget nemmere at komme ud. 

Resultatet blev at en stor del af de studeren-
de droppede kurset. Hvor mange ved jeg ikke,
jeg var der kun tre gange.

Mediejobs
Inden for de seneste 10 år har dansk indopta-
get de moderne mediers udtryksformer, men
uddannelsen af gymnasielærere har stadig
højeste prioritet selv om tendensen har været
vigende de seneste 10-15 år. Cirka 60 procent
får job i undervisningssektoren. Men så er der
jo 40 procent der ikke gør!

Vil denne tendens mon ikke fortsætte frem-
over? Unges interesse for medier og medie-
jobs bliver jo ikke ligefrem mindre. Tværtimod
er der mange der som jeg ikke kunne drømme
om at blive gymnasielærer. Skal vi virkelig fin-
de et andet studie? Eller skal Institut for Nor-
disk Filologi til at tage et skridt mod de mo-
derne tider og ændre studieordningen?

Man må tage en beslutning: Enten overla-
der man det her »medie-noget« til fx Film- og
Medievidenskab, og så beskæftiger danskfa-
get sig kun med sprog og litteratur. Eller også
lever man op til studieordningen og udbyder
kurser inden for danskfagets nuværende tre
genstandsområder. 

Vi kan som danskstuderende ikke være
tjent med at skulle være tvunget til enten at
læse et helt år, som er det maksimalt tilladte,
uden for vores eget institut, gå på kompromis
med vores faglige interesser eller skulle lave
selvstudier på hele overbygningen. Der er jo
trods alt en grund til at vi har valgt at læse
dansk. 

Eller skal vi som ikke interesserer os for
sprog og litteratur, virkelig ende som forsmå-
ede eksistenser der i mangel af bedre må blive
gymnasielærere ude i landets afkroge indtil vi
kan gå på pension og endelig dyrke den fagli-
ge interesse vi ikke har kunne bruge i vores ar-
bejdsliv? ■

Af Katrine Hoelgaard 

Andersen, danskstuderende  

Medier 
eller middelalder
På Institut for Nordisk Filologi har man endnu 
ikke opdaget at mange helst vil undervises 
i medier og kommunikation og slet ikke satser 
på at blive gymnasielærere 
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Universitetsavisen bragte i
sidste nummer en stor
artikel om kønsforsk-

ning. Blandt andet for at være
på omgangshøjde med det der i
tidernes morgen hed Kvinder-
nes Internationale Kampdag.
Artiklen gav nærmest indtryk af
at kønsforskning på Køben-
havns Universitet er ved at luk-
ke og slukke. Hvilket ikke er
helt korrekt.  

Jeg vil naturligvis ikke bestri-
de at kønsforskningen på KU
har haft trange kår. Det gælder
både centret på KUA og det
nedlagte Center for Kønsforsk-
ning på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet. For slet ikke at
nævne det veritable brain-drain
der har betydet at dansk køns-
forskning i de seneste fire-fem
år har mistet ikke mindre end
fire professorer i kønsforskning
til Sverige. Her er kønsforsk-
ning nemlig blevet oppriorite-
ret i universitetsverdenen, på
trods af generelle nedskærin-
ger. 

Samtidig kunne man godt
ønske sig at Universitetsavisen
havde gjort sig den ulejlighed
at sondere terrænet lidt grundi-
gere. Der findes faktisk flere
steder og enheder på KU hvor
kønsforskning er i centrum. For
eksempel Koordinationen for
Kønsforskning der har til huse
på Sociologisk Institut og hvis
opgave består af forskningsfor-
midling, forskningsinitiering og
internationalisering af dansk
kønsforskning. 

Koordination for 
kønsforskning
Koordinationen blev sidste år
reorganiseret og har i sin korte
levetid, i samarbejde med Vi-

denscenter for Ligestilling, af-
holdt seminaret Sex til salg der
handlede om prostitutions-
forskning. 

Seminaret var ledsaget af et
tema-nummer af tidsskriftet
Kvinder, Køn og Forskning som
præsenterede den nyeste forsk-
ning på feltet. Både denne og
det nyligt afholdte seminar om
queer-læsninger af samfund, et-
nicitet m.v. har været meget
velbesøgte af en bred vifte af
forskere og studerende, beslut-
ningstagere og praktikere. 

Fokusområdet for koordina-
tionens virksomhed i det kom-
mende år er køn, bio-teknologi
og techno-science. Formålet er
at præsentere forskning fra ind-
og udland og at søsætte initiati-
ver der kan støtte udvikling af
dansk forskning. Her kan der
hentes inspiration både fra de
øvrige nordiske lande og fra EU
hvor dette felt har høj prioritet. 

Det er herudover koordinati-
onens opgave at komme med
forslag til den fremtidige struk-
tur for kønsforskningen både
ved KU og på landsplan. I den
forbindelse er koordinationen i
gang med at udarbejde en sam-
let oversigt over kønsforsknin-
gen i Danmark. Foreløbige re-
sultater viser for KU’s vedkom-
mende at der udover individu-
elle forskere findes enklaver
hvor der er ansat flere kønsfor-
skere end centret på KUA no-
gensinde har haft, fx på Institut
for Idræt og Sociologisk Insti-
tut. Oversigten vil blive præsen-
teret for en større offentlighed
til efteråret ved et arrangement
om kønsforskningens fremtid. 

Alt tyder således på at der
fortsat er stor interesse for
kønsforskning blandt forskere

■ KØNSFORSKNING

Kicking and alive...

IUniversitetsavisen nummer 4/02 kla-
ger Kirstine Westh Jensen og Terkel
Kunding i ‘Det rene taltyranni’ over at

man ved en skriftlig opgave ikke auto-
matisk får den så vigtige konstruktive
kritik fra lærerens side, men blot en
temmelig intetsigende karakter. 

Jeg kan give forfatterne ret i at man
ikke kan forbedre sine skriftlige evner
uden denne kritik, men det jeg ikke for-
står, er hvorfor man så ikke tager sagen i
egen hånd og opsøger underviseren og
beder ham/hende om en uddybende
kommentar til opgaven. I mit studium

har jeg ikke oplevet en eneste undervi-
ser der ikke var villig til og også selv in-
teresseret i at give sådan en feedback. 

Forfatternes forslag om at kunne re-
kvirere underviserens eksamensnoter
eller lignende er sikkert en god idé, men
den personlige samtale med underviser
eller censor ville stadig være uund-
værlig. Hvis du altså vil opdage en me-
ning med eksamenssystemet, skal du i
høj grad selv gøre en indsats. ■

Mark Mau, stud.mag.art.

og studerende og i samfundet
generelt. Men situationen ind-
byder til at overveje den nu-
værende struktur. 

Visioner
Hvilke visioner findes der? Og
hvordan kan ressourcerne ud-
nyttes bedst? Jeg mener at de
potentialer der i øjeblikket fin-
des på KU inden for feltet køns-
forskning, kunne udnyttes bed-
re – fx ved at skabe et tværfag-
ligt og fleksibelt kerneinstitut
for kønsforskning på tværs af
fakulteterne. 

Opgaven kunne være at
ajourføre og videreudvikle
forskningsfeltet, at organisere
undervisning, at etablere for-
sker- og masteruddannelse og
at fungere som værtsinstitution
for projekter. 

Pointen er at den mere fleksi-
ble model åbner op for perio-
disk at trække på samtlige KU’s
ressourcer på området. Det er
en model som man bruger ved
Leeds University i England,
hvor initiativet til centret oven i
købet kom fra rektoratet!  

En anden ide er at udvikle
planerne i et regionalt samar-
bejde med etablering af et tema
om køn og kultur i regi af Øre-
sundsuniversitetet. Ideerne skal
i den kommende tid udvikles
og diskuteres af forskere og
præsenteres for KU’s ledelse.
Historien viser at vellykket ind-
lejring af kønsforskning i aka-
demia – udover entusiastiske
forskere – kræver opbakning og
prioritering fra universitetets
ledelse. Ligesom i Leeds. ■

Hilda Rømer Christensen, forsk-
ningslektor, ph.d., koordinator
for kønsforskning i Danmark.

■ SVAR PÅ TALTYRANNI  

Gør selv en indsats
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

København

Periode: Pr. 1/4-02 for min. 6 md. 

Størrelse: Min 2. vær. med bad.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: Grithwium@

hotmail.com, tlf. 3555 9945.

Copenhagen

Period: From mid-April to mid-

July.

Size: Apartment.

Tenant: Guest researcher.

Contact: Sophia, tel. 6133 6770,

e-mail: 

sophiaswithern@yahoo.co.uk.

Copenhagen or surroundings

Period: From 1 July/1 August for

one year.

Size: At least 60 sqm.

Tenant: Canadian lecturer.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Justin Edwards, 

tel. 3536 0546, e-mail: 

jedwards@hum.ku.dk.

København/Østerbro

Periode: Fra 1/4 til 31/7-02.

Størrelse: Lejlighed el. mindre

hus m. 2 soveværelser.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker med hustru.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900, e-mail:

sec@sk.ku.dk.

København og omegn

Periode: Fra ca. 1/5 til 31/12-02.

Størrelse. Værelse.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken og bad.

Beboer: K gæsteforsker, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Lillian Stegger 

(Matematisk Afdeling), 

tlf. 3532 0725.

København

Periode: Senest pr. 1/8-02 og til

1/2-03.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Beboere: Islandsk ægtepar med 

1 barn. Ikke-rygere.

Kontakt: Sigrun og Björn, e-mail:

sbs@mail.dk, tlf. 3331 5630.

Boliger udlejes ▼

Østerbro

Periode: Pr. 1/5-02 og for maks. 

2 år.

Størrelse: Villalejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret med spisekøk-

ken, bad og kabeltv-stik.

Beboer: Enlig ikke-ryger fore-

trækkes.

Husleje: Kr. 6.900 pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3964 0664.

Christianshavn

Periode: Fra maj t.o.m. august

2002.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret.

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

Kontakt: Tlf. 3254 8013 (aften). 

Frederiksberg

Periode: Fra 1/4-02 og for 3-6 md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Vaskemaskine, tv/stereo

(ekskl. kabel).

Husleje: Kr. 10.500 pr. md. inkl.

varme, el, gas.

Depositum: Kr. 10.500.

Kontakt: E-mail: 

pchaudhari@coexistence.net.

København

Periode: Fra 1/4-02 og i kortere

el. længere perioder.

Størrelse: Værelse, 20 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

køkken, bad, vaskemaskine og

have.

Husleje: Kr. 2.500 pr md. 

Depositum. Kr. 2.500.

Kontakt: E-mail:

B.Kyhn@pubhealth.ku.dk, 

tlf. 3532 7623.

Østerbro v. søerne

Periode: Fra 1/5 til 1/11-02, evt.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

68 kvm.

Udstyr: Møbleret. ADSL-stik.

Husleje: Kr. 7.500 pr. md. ekskl.

el/gas.

Depositum: Kr. 15.000.

Kontakt: Jacob Egholm, 

tlf. 4059 8170, e-mail: 

egholmjacob@hotmail.com.

City/Latinerkvarteret

Periode: Fra 1/6 til 31/8-02.

Størrelse: Værelse, 30 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til badeværelse m. vaskemaski-

ne, køkken med køl, frys  og

opvaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md. alt inkl.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Tlf. 3532 6856 el. 

3312 6670, e-mail:

am@odont.ku.dk.

Copenhagen/Nyboder

Period: From 1/4-02 onwards.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: Furnished, access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Rent: Kr. 2.700 per month.

Deposit: Kr. 3.000.

Contact: E-mail: tfm@adr.dk.

Slangerup

Periode: Fra 1/6-02 til 1/4-04, 

evt. mulighed for 1 års forlæn-

gelse.

Størrelse: Hus i to etager, 

180 kvm., heraf boligareal 

150 kvm. 

Udstyr: Carport, redskabsskur og

stor have.

Husleje: Kr. 10.000 pr. md. 

Depositum: Kr. 30.000. 

Kontakt: Jørgen Dons Madsen el.

Mette Müller, tlf. 3326 0584 

el. 4733 4516.

Charlottenlund

Period: From 1 April 2002.

Size: Apartment, 3 rooms, bath

and kitchen.

Contact: Karen and Torkild 

Phillipsen, tel. 4032 1111.

Kollegier ▼

Valkendorfs Kollegium
Målgruppe: Studerende fra

Københavns Universitets Hu-

manistiske Fakultet med 2 års

bestået normeret studietid el.

tilsv. Ansøgere der mangler 

2 år el. mere af deres studietid 

foretrækkes.

Periode: Pr. 1/5-02.

Kollegiet: Valkendorfs Kollegium

er et af de gamle kollegier, 

under Københavns Universitet,

i det indre København, kolle-

giet har 22 beboere og selv-

styre.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md.

Ansøgning: Skema fås på Stipen-

diekontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Vedlæg doku-

mentation for 2 års bestået

studietid samt levnedbeskrivel-

se. Et antal ansøgere vil blive

indkaldt til samtale medio april

2002.

Sendes til: Stipendiekontoret.

Ansøgningsfrist: 2/4-02.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Lektorstilling 
i Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Forsknings- og undervis-

ningsforpligtelse inden for al-

men og sammenlignende stats-

kundskab med særlig henblik

på politisk teori. 

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer samt erfaring

med undervisning og de dertil

knyttede administrative opga-

ver inden for ovennævnte em-

ner.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 15/4-02, 

kl. 12.00.         

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektorstilling, subsidiært
adjunktstilling 
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

patologisk Afdeling.

Indhold: Statsobducenturet for

Sjælland er henlagt til institut-

tet, og den der ansættes i stil-

lingen, skal deltage i afdelin-

gens rekvirerede arbejde ved-

rørende retslægelige ligsyn,

retslægelige obduktioner, per-

sonundersøgelser m.v., lige

som den pågældende skal ind-

gå i afdelingens vagtordning.

Til besættelse: Snarest el. efter

aftale.

Omfang: Adjunktstillingen er

tidsbegrænset til 3 år. 

Ansøgningsfrist : 22/4-02, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette 

uddrag kan ikke danne grund-

lag for ansøgning. 

Se www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Humaniora ▼

Lektorat i Filosofi
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Kvalifikationer: Såfremt en ikke-

skandinavisk talende ansøger

ansættes i stillingen skal denne

inden for en kortere periode

(maks. 2 år) tilegne sig de for-

nødne danskkundskaber hvil-

ket er en betingelse for fortsat

ansættelse.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. 

senere.

Ansøgningsfrist: 12/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kasper Lippert-Rasmus-

sen, tlf. 3532 8881.

Islandsk lektor
Udenlandsk lektor

Sted: Det Arnamagnæanske Insti-

tut.

Indhold: Varetagelse af undervis-

ningen i nyere islandsk sprog

og litteratur samt kulturelle og

samfundsmæssige forhold, for-

trinsvis for studerende i dansk

og nordisk filologi.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. 

senere.

Omfang: 3 år med mulighed for

forlængelse i op til yderligere

3 år.

Ansøgningsfrist: 15/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Peter

Springborg, tlf. 3532 8469.

Adjunktur i tysk historie og
kulturhistorie
Sted: Institut for Tysk og Neder-

landsk.

Indhold: Hovedvægt på det 19.

og 20. århundrede. Desuden

forventet varetagelse af under-

visning i sprogfærdighedsdisci-

plinerne.

Kvalifikationer: Ph.d. el. lign.

med speciale inden for de giv-

ne emneområder.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. 

senere.

Omfang: 3 år. Der kan ikke med

sikkerhed påregnes et opslået

lektorat efter adjunkturets ud-

løb. 

Ansøgningsfrist: 8/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Erik Mogensen, tlf.

3532 8162 el. lektor Detlef

Siegfried, tlf. 3532 8175.

Adjunktur i Filosofi
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. 

senere.

Ansøgningsfrist: 12/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette 

uddrag kan ikke danne grund-

lag for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kasper Lippert-Rasmus-

sen, tlf. 3532 8881.

Amanuensisstilling 
i sprogpsykologi
Sted: Institut for Almen og 

Anvendt Sprogvidenskab.

Indhold: Varetagelse af undervis-

ning i alle studieordningens 

discipliner.

Kvalifikationer: Dokumenterede

kvalifikationer i sprogpsykolo-

gi på kandidatniveau el. tilsv. 

Til besættelse: Pr. 1/8-02.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Pristildelinger ▼

Amerikansk hæder til idrætsprofessor
Professor i sportssociologi Gertrud Pfister, Insti-

tut for Idræt, er blevet hædret med den fornem-

me amerikanske Howell and Howell Distinguish-

ed Lecturer Award 2002. Prisen uddeles af Det

Nordamerikanske Selskab for Sports Historie og

gives til personer der har gjort sig særligt be-

mærket inden for udvikling af sportshistorie og -sociologi. 

Gertrud Pfister er en stor kapacitet inden for området og har 

erhvervet sig ikke mindre end to ph.d.-grader i hhv. historie og

sociologi samt en grad i Idræt fra Ludwig-Maximilians Universi-

tet i München. Det er især kvinderners sportshistorie og -sociolo-

gi der er i Gertrud Pfisters fokus, og hun er internationalt kendt

som en forsker med et stort tværfagligt overblik der bidrager

særdeles aktivt til udvikling af forskning og undervisning inden

for sit felt. Et arbejde hun nu modtager en hædersbevisning for.

Prisen overrækkes ved en højtidelighed i Indiana, USA i maj

måned.

Disputatser ▼

Cand.scient Peter Vestergaard 

ny doktor i Danske Strandenge

Lektoren fra Botanisk Institut har modtaget den

naturvidenskabelige doktorgrad for sin afhand-

ling Vegetations- og jordbundsstudier på danske

strandenge. En sammenfattende redegørelse for

tidligere studier. Peter Vestergaard beskæftiger

sig i disputatsen med de forhold der har særlig betydning for

plantelivet og jordbunden på strandengene. De vigtigste fakto-

rer er højdeforholdene og dermed hvor længe og hvor hyppigt

de forskellige dele af strandengen oversvømmes ved højvande.

Men også den landbrugsmæssige udnyttelse af strandengene

spiller en vigtig rolle. Peter Vestergaards disputats er en sam-

menfatning af tidligere publikationer og opsummerer desuden

vores nuværende viden om danske strandenge.

● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Anders Krogh

På det nyåbnede Bioinformatik Center på Københavns Univer-

sitet tiltrådte Anders Stærmose Krogh som professor i bioinfor-

matik den 1. marts 2002. Anders Krogh har såvel sin kandidat-

som ph.d.-grad i fysik fra Niels Bohr Instituttet, men har de sene-

ste ti år arbejdet med bioinformatik. Hans arbejde – ikke mindst

med neurale netværk og skjulte Markov modeller – er kendt

blandt bioinformatikere verden rundt. Anders Krogh er en ruti-

neret underviser på både kandidat- og ph.d.-niveau og er med-

forfatter til flere lærebøger. Anders Krogh kommer fra en stil-

ling som lektor ved Center for Biologisk Sekvensanalyse på Dan-

marks Tekniske Universitet, men nu er det altså kollegaer og stu-

derende på Københavns Universitet der får glæde af hans store

viden om biologi, algoritmer og sandsynlighedsmodellering.



Ansøgningsfrist: 8/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette 

uddrag kan ikke danne grund-

lag for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: 

Viceinstitutleder Jesper 

Hermann, tlf. 3532 8654.

Kandidatstillinger
Sted: Universitetsklinikken, Insti-

tut for Psykologi.

Indhold/omfang: Fire 1-årige

kandidatstillinger inden for

børne- og/el. voksenområdet

Kvalifikationer: Cand.psych. med

klinisk erfaring og interesse for

forskning.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 7/4-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette 

uddrag kan ikke danne grund-

lag for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Sekretær

Heidi Riiber, tlf. 3532 8725 el.

klinikleder Susanne Lunn, tlf.

3532 8680.

Naturvidenskab ▼

Adjunkt i bioinformatik
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut, Bioinformatik Centret.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i molekylær bioinformatik

der dækker områderne biolo-

gisk sekvensanalyse, analyse af

biologisk data, strukturel bio-

informatik, fylogenetisk analy-

se, genomics og proteomics.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

datuddannelse samt en ph.d.

el. tilsv. forskningserfaring in-

den for bioinformatik el. et til-

grænsende fagområde hvorun-

der et vist kendskab til bioin-

formatik er erhvervet. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 4/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Dette uddrag kan ikke danne

grundlag for ansøgning. 

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Undervisningsassistent
Sted: Zoologisk Institut.

Indhold: Varetagelse af fore-

læsninger, kollokvier og evt.

fagprojekter på A modulet 

Terrestrisk Økologi i forårsse-

mesteret 2002. Desuden delta-

gelse i eksamination i samar-

bejde med Botanisk Institut. 

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion af kvalifikationer inden

for faget. Mrk. undervisnings-

assistent.

Sendes til: Zoologisk Institut, 

Universitetsparken 15, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Søren Christensen, e-mail:

schristensen@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

AC-fuldmægtig
Sted: Fakultetssekretariatet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Stillingen er placeret i

Akademisk Administration,

men der må også påregnes ad

hoc opgaver for Sekretariatets

øvrige enheder. Primært juri-

disk rådgivning, sagsbehand-

ling, udvalgsarbejde mv. i f.m.

besættelse af VIP- stillinger og

tildeling af akademiske grader.

Der er for nylig iværksat et or-

ganisationsudviklingsprojekt i

Sekretariatet.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse, gerne jurist,

samt en vis praktisk erfaring.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 8/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Dette uddrag kan ikke danne

grundlag for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret 

tlf. 3532 2645.

Sekretær for rektoratet  
Sted: Ledelsessekretariatet.

Indhold: Kalenderstyring og mø-

deplanlægning; tilrettelæggel-

se af mødepapirer; brevskriv-

ning; arrangere rejser; besva-

relse af skr. og telefoniske hen-

vendelser.

Kvalifikationer: Gode formule-

ringsevner; godt kendskab til

engelsk; bredt kendskab til

Universitetets organisation og

interesse for dens udvikling.

Ansøgningsfrist: 5/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfuldmægtig
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut. 

Indhold: Regnskab (kontering/

afstemning), kursusadministra-

tion,  journalisering og alm. 

forefaldende kontorarbejde. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, fortrolighed med EDB og

gode engelskkundskaber.

Kendskab til edb-baseret regn-

skab og journalisering er en

fordel.

Ansøgningsfrist: 5/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Bioanalytiker/laborant
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Laboratoriearbejde med

DNA-undersøgelser i kriminal-,

faderskabs- og familiesammen-

føringssager. 

Kvalifikationer: Laborant el. bio-

analytiker med erfaring i DNA-

arbejde og gerne erfaring i ud-

tagelse af blodprøver.

Omfang: 1 år med mulighed for

forlængelse og evt. fastansæt-

telse.

Ansøgningsfrist: 18/4-02. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

kemisk Afdeling.

Indhold: Analyse af prøver for

indhold af aktuelle stoffer,

vedligeholdelse af apparatur

og optimering af anvendte

metoder.

Til besættelse: Fra 1/4-02.

Ansøgningsfrist: 25/3-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

Indhold: Kloning vha. PCR og 

sekventering af gær-gener, im-

plementering af et nyt to-hy-

brid screenings system i gær,

oprensning af proteiner og

Western blot analyser, kon-

struktion af kassetter til eks-

pression af div. gærproteiner i

baculovirus samt tetradeanaly-

se. 

Kvalifikationer: Laborant/labora-

torietekniker med erfaring og

kendskab til ovenstående.

Omfang: Ca. 11 md.

Ansøgningsfrist: 25/3-02, 

kl. 12.00.

Studievejleder for biologi
og idræt
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Vejledning af uddannel-

sessøgende og studerende,

herunder studieplanlægning,

SU, meritoverførelser og

spørgsmål af mere personlig

karakter. Desuden udarbejdel-

se af informationsmateriale

om uddannelserne samt delta-

gelse i informationsarrange-

menter, herunder Åbent Hus

og rusture samt varetagelse af

enkelte administrative opgaver

som holdtilmelding og skema-

lægning. Jobbet omfatter vide-

reuddannelse inden for regler

og vejledningsmetodik.

Kvalifikationer: Studerende på

biologi el. idræt, biologi fore-

trækkes. 

Til besættelse: 1/8-02 (fleksibelt

starttidspunkt).

Omfang: Ca. 20 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Det Natur-

videnskabelige Fakultetssekre-

tariat, Øster Voldgade 3, 

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk/NAT-nsv/job.

htm.

Yderligere oplysninger: Rene

Holgaard Kristiansen el. Lasse

Harder, tlf. 3532 4225, 

e-mail: NAT-nsv@adm.ku.dk.

Studievejleder 
til religionsfagene
Indhold: Først og fremmest at

hjælpe fagenes studerende

med råd og vejledning om stu-

dierelevante sager; tilrette-

læggelse af introduktioner til

instituttet for nye studerende

m.v. og deltagelse i Fakultetets

møder for de faglige vejledere. 

Kvalifikationer: Studerende med

erfaring fra lign. arbejde (tu-

tor-virke, studienævnsarbejde

m.v.) er særlig velkomne. Det

forventes at den der ansættes

vil følge Fakultetets kursus for

nye studievejledere.

Omfang: Varierende, men min.

50 timer/semester. Ansættelse

sker som udgangspunkt for en

toårig periode.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Religionsfagene, Insti-

tut for Religionshistorie, Artil-

lerivej 86, 2300 Kbh. S el. gives

til studienævnets sekretær,

Sonja Andersen.

Ansøgningsfrist: 1/4-02.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejleder Luise Hvidt (man. 

13-16 på Instituttet) el. 

studieleder Mikael Rothstein, 

tlf. 3532 8960, e-mail: 

m.rothstein@hum.ku.dk.

Tutorer til religionsfagene
Indhold: Oplysning til nye stude-

rende om fagets identitet og

konkrete udformning (studie-

ordning); Fakultetets studie-

struktur; Universitetsloven og

de kollegiale organer; aktivi-

tetskrav på første år; studievej-

ledning; eksamenstilmelding;

SU; årskort; selvbetjeningssy-

stemer; e-mail; studieteknik.

Kvalifikationer: 15 altopofrende

tutorer som brænder for at

planlægge og afvikle rusturen

- og forskellige ting i tilknyt-

ning hertil. Alle Instituttets stu-

derende - også tilvalgsstude-

rende - er velkomne til at søge. 

Omfang: En række planlæg-

ningsmøder i august, intro-da-

ge på Instituttet samt en hel

weekend-rustur i Københavns

omegn. Brug for folk som også

kan afse tid i juli til at udarbej-

de en ruspjece.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Religionsfagene, Insti-

tut for Religionshistorie, Artil-

lerivej 86, 2300 Kbh. S el. gives

til studienævnets sekretær,

Sonja Andersen.

Ansøgningsfrist: 1/4-02.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejleder Luise Hvidt (man.

13-16 på instituttet) el. studie-

leder Mikael Rothstein, 

tlf. 3532 8960, e-mail: 

m.rothstein@hum.ku.dk.

Tutorer
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Stillingerne omfatter,

for alle tutorer, deltagelse i

planlægningen af ruskursus i

samarbejde med Studienævnet

og studievejlederen samt i af-

holdelse af ruskursus. Gennem

hele efterårssemesteret vejle-

der helårs-tutorerne yderligere

nye studerende lige som de i

forårssemesteret orienterer 

om eksamen og eksamenstil-

melding. Tutorseminar 27/4-02.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

være indskrevet ved engelsk-

studiet på Københavns Univer-

sitet.

Til besættelse: Fra 5/4-02.

Omfang: 12 helårs-tutorstillinger

og 6 intro-tutorstillinger. Hver

helårs-tutorstilling omfatter

samlet 60-80 timer fordelt på

hhv. foråret 2002, efteråret

2002 og foråret 2003, og hver

intro-tutorstilling omfatter ca.

30 timer fordelt på foråret

2002 og efteråret 2002.

Ansøgning: Indehl. angivelse af

navn, adresse, tlf. nr. og cpr. nr.

Sendes til: Engelsk Studienævn.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Dorthe John-

son, tlf. 3532 8605.

Tutorer
Sted: Historie.

Indhold: To slags tutorerstillin-

ger: Et antal tutorer (forment-

lig 15) der ansættes med i alt

55 timer hvoraf 35 timer bru-

ges i f. m. forberedelse af rus-

introduktion og studiestartak-

tiviteter i august og september

2002 samt yderligere 10 timer 

i efteråret 2002 og 10 timer i

foråret 2003. Et antal tutorer

(formentlig 15) der ansættes

med i alt 35 timer der bruges i

f. m. forberedelse af rusintro-

duktion og studiestartaktivite-

ter i august og september

2002. Tutorseminar 27/4-02.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om hvilken type stilling der

søges samt evt. prioritering,

navn, cpr. nr., adresse, tlf. nr.,

og evt. e-mail.

Sendes til: Studienævnet for 

Historie, Njalsgade 102, 

2300 Kbh.  S.

Ansøgningsfrist: 2/4-02 med mor-

genposten.

Yderligere oplysninger: 

Studienævnet for Historie,

KUA, trappe 15.

Tutorer
Sted: Dansk.

Indhold: Introduktion af nye stu-

derende til fagets identitet og

konkrete udformning (studie-

ordning) samt en kort informa-

tion om tilvalgsfag og sidefag;

studiestrukturen ved Fakulte-

tet, aktivitetskrav på 1. år, SU,

m.m. Desuden skal tutorerne

skabe mulighed for social inte-

gration, herunder oprettelse af

læsegrupper. Den konkrete ud-

formning af rusintroduktionen

tilrettelægges i nært samarbej-

de mellem studielederen, stu-

dienævnet samt fagets studie-

vejledere og tutorer. Tutorse-

minar 27/4-02.

Kvalifikationer: Studerende ved

dansk.

Til besættelse: 15/4-02.

Omfang: 20 timer forår 2002, 48

timer efterår 2002 og 20 timer

forår 2003.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Dansk.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 15.00.

Tutorer 
Sted: Psykologi.

Indhold: Introduktion af nye stu-

derende ved studiestart august

2002 samt gennem 1. studieår

vejledning i hvordan man 

gebærder sig som studerende

ved faget. Tutorseminar 

27/4-02.

Til besættelse: I perioden 1/4-02

til 31/3-03.

Ansøgning: Indehl. angivelse af

navn, cpr. nr., adresse, tlf.nr., 

e-mail samt bankoplysninger.

Sendes til: Institut for Psykologi,

Att.: Studieleder Helle Ander-

sen, Njalsgade 88, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/4-02, kl. 12.00.

Tutorer
Sted: Institut for Tysk og Neder-

landsk.

Indhold: Introducere faget for

nye studerende. Tilrette-

læggelse og gennemførelse af

ruskurus og studiestart  samt

opfølgning i studieåret 2002-

03. Tutorseminar 27/4-02.

Kvalifikationer: Tyskstuderende.
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Literary Readings by Four Expatriate Writers 
Heather Spears, Jane Routley, Tabish Khair and Thomas Kennedy will read from their recent work on

April the fifth from 10.00 to 16.00 at Københavns Universitet Amager, room 13.1.59 and 13.1.71.

Øresund Summer University

De 12 ØU-medlemsuniversiteter udbyder 15 kurser på master-

niveau inden for emnerne: Biotechnology, IT, Food Science, 

Environmental Studies, Baltic Studies, European Studies, Human

Rights og Scandinavian Studies.

Kurserne varer 5 uger og ligger i perioden den 16. juli til 

16. august 2002. De meriterer hver 71/2-9 ECTS. 

Ansøgningsfristen er 15. april, 2002.

Yderligere information om Ørsund Summer University fås 

på www.summeruniversity.org el. Nørregade 10, POB 2177, 

DK-1017 København K, tlf. 3532 3720, fax 3532 3687, 

e-mail: Summeruni@adm.ku.dk.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Ansøgning: Vedlæg motivering

samt oplysninger om placering

i studieforløb, cpr.nr., tlf.nr.

Sendes til: Studienævn for 

Germansk Filologi, Att.: 

Birgit S. Nielsen, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

● PH.D. -
STIPENDIER

Medicon Valley PhD 
Programme
Målgruppe: Ph.d.-projektet skal

være et samarbejde mellem en

offentlig sundhedsinstitution

og en privat virksomhed, 

begge beliggende i Øresunds-

regionen og helst på hver sin

side af sundet. Desuden skal et

regionalt universitet deltage 

i samarbejdet. 

Støtte: Hovedstadens Udviklings-

råd (HUR) og Region Skåne

indbyder Øresundsregionens

forskere til at deltage i Medi-

con Valley PhD Programme.

Programmet udbyder delfinan-

siering af 6 ph.d.- stillinger til

besættelse 1/9-02. Medicon

Valley PhD Programme finan-

sierer 50% af udgifterne til

løn, studieafgift og administra-

tion under forudsætning af at

den samarbejdende virksom-

hed finansierer de resterende

50%. Ph.d.-projektet kan em-

nemæssigt ligge inden for de

medicinske, bioteknologiske

og medikotekniske områder,

men også inden for andre

sundhedsrelaterede områder.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.mva.org el. hos

MVA, tlf. 3329 1030.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

● STIPENDIER

Købmand i Odense Johann
og Hanne Weimann 
f. Seedorffs Legat
Støtte: 1-2 stipendier af indtil 2

års varighed til bl.a. personlig

støtte til videnskabsfolk under

40 år hvis videnskabelige virk-

somhed falder inden for/har

berøring med det lægeviden-

skabelige fagområde. Ansøger

må have udført en veldoku-

menteret og vægtig videnska-

belig indsats gennem flere år

og have udtømt de sædvanlige

stipendiemuligheder el. være

uden en universitetsansættelse

i umiddelbar sigte. I forlængel-

se af et 2-årigt stipendium kan

ansøges om yderligere stipen-

diestøtte i 1-2 år.

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henvendelse til nedenstående

adresse vedlagt frankeret (kr.

6,50) svarkuvert. Evt. henven-

delse på e-mail:

leh@adm.ku.dk.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultetssekretariat,

Att.: Lene Houmann, Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N. Ansøgning ind-

sendes i 3 eks., skema dog i 5

eks. Udfyldte skemaer kan ikke

indsendes elektronisk.

Ansøgningsfrist: 17/4-02, 

kl. 12.00.

Laurits Andersen 
Stipendium
Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende el. yngre færdigud-

dannede der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv og i

den sammenhæng ønsker at

dygtiggøre sig i kinesisk sprog.

Støtte: Et stipendium på kr.

105.000 til ét års kinesisk

sprogstudium ved Tongji Uni-

versitet i Shanghai der dækker

udgifter til rejse, studium og

ophold.

Periode: Februar til januar el.

september til juli.

Sendes til: Laurits Andersens

Fond, Tuborg Nord, Strandve-

jen 64 L, 2900 Hellerup.

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Yderligere oplysninger: Laurits

Andersens Fond, tlf. 3961 3080.

Fellowships i teoretisk 
partikelfysik eller 
eksperimentel CERN-
relevant fysik
Periode: Til besættelse vinteren

2002.

Ansøgning: Skema samt 3 udta-

lelser på engelsk el. fransk om

ansøgerens kvalifikationer.

Sendes til: Forskningsministeriet,

Kontoret for Internationale 

Relationer (KIR), Bredgade 43,

1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/3-02.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Forskningsministeriet, KIR, 

tlf. 3392 9712, www.fsk.dk.

CERN Fellowship 
Programme
Stipendier: Øvrige fellowships –

Applied Science and Engineer-

ing.

Periode: Til besættelse vinteren

2002.

Ansøgning: Skema inkl. anførte

bilag samt 3 udtalelser på en-

gelsk el. fransk om ansøgerens

kvalifikationer.

Sendes til: Recruiment Service,

Personnel Division, CERN, 

CH-1211 Geneva 23.

Ansøgningsfrist: 17/4-02.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Forskningsministeriet, KIR, 

tlf. 3392 9712, www.fsk.dk.

The Sasakawa Young 
Leaders Fellowship Fund
(SYLFF) Joint Research/
Exchange Program (JREX)
Målgruppe: Kandidatstuderende

inden for områderne sam-

fundsvidenskab, jura og huma-

niora ved KU.

Støtte: Projektstipendier uddeles

af den japanske fond The 

Tokyo Foundation som KU er

tilknyttet gennem The Ryoichi

Sasakawa Young Leaders Fel-

lowship Fund (SYLFF). Stipen-

dierne udgør maks. USD 5.000.

Kandidatstuderende skal i

grupper udarbejde et projekt

der har betydning for lokale

og globale samfund. Grupper-

ne består af min. 2 pers. fra

forskellige lande, og min. halv-

delen af deltagerne skal kom-

me fra institutioner der som

KU er tilknyttet SYLFF. 

Sendes til: Scholarship Division,

The Tokyo Foundation, The

Nippon Foundation Bldg. 3rd

Floor, 1-2-2 Akasaka, Minato-

ku, Tokyo 107-0052 Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-02. 

Yderligere oplysninger: 

www.tkfd.or.jp/eng/scholar/

index.html.

The Sasakawa Young 
Leaders Fellowship Fund
(SYLFF) Program 
Development Award (PDA)
Målgruppe: Fuldtidsansatte ad-

ministrative og videnskabelige

medarbejdere inden for områ-

derne samfundsvidenskab, jura

og humaniora ved KU der øn-

sker at igangsætte udvekslings-

programmer for kandidat- og

ph.d.-studerende med andre

SYLFF institutioner.

Støtte: Stipendierne uddeles af

den japanske fond The Tokyo

Foundation som KU er tilknyt-

tet gennem Sasakawa-fonden

(SYLFF) til internationalt sam-

arbejde. Der stilles med 10 sti-

pendier a maks. USD 10.000.

Forskning og konferencebesøg

er ikke det primære formål.

Sendes til: Scholarship Division,

The Tokyo Foundation, The

Nippon Foundation Bldg. 3rd

Floor, 1-2-2 Akasaka, Minato-

ku, Tokyo 107-0052 Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-02 og

15/11-02.

Yderligere oplysninger: 

www.tkfd.or.jp/eng/scholar/

index.html.

● LEGATER

Julie Damms Studiefond
Støtte: Mandlige danske stude-

rende der forventer inden for

2 år at opnå afsluttende eksa-

men enten som civilingeniør el.

ved KU med fagene matema-

tik, fysik, kemi, astronomi el.

filosofi som hovedfag. Undta-

gelsesvis støtte til almindelige

leveomkostninger, praktikop-

hold, køb af computer o.l.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for opfyldelse af oven-

nævnte betingelser samt oplys-

ning om cpr.nr., privatadresse,

eksamenskarakterer og budget

for anvendelsen af det ansøgte

beløb. Evt. anbefalinger/udta-

lelser kan vedlægges.

Sendes til: Marie-Louise Andrea-

sen, Højesteret, Prins Jørgens

Gård, 13, 1218 Kbh. K. Sendes i

3 eks. 

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Uddeling: Inden 15/7-02.

Oliver Bishop Harriman 
Stipendiet
Målgruppe: Cand.mag.er el.

cand.phil.er med engelsk som

hovedfag el. magistre i engelsk

der har bestået eksamen efter

vintertermin 1998. Ansøgere

skal have vist evne til selvstæn-

dig forskning i engelsk.

Støtte: En legatportion på kr.

20.000 til fremme af engelsk

sprog og litteratur.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om kvalifikationer og evt. for-

mål.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/4-02.

Uddeling: 1/7-02.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Målgruppe: Jurastuderende ved

Københavns Universitet, de

mest lovende og mest træn-

gende foretrækkes.

Støtte: 4 portioner a kr. 5.000.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema til Københavns Universi-

tets Legater der fås på SU-kon-

toret el. via www.ku.dk/sa/

su-kontor/legat/index.html.

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/4-02.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Eva og Henry Frænkels 
Mindefond
Støtte: Kr. 1,5 mio. til fremme af

forskning af kræft-, hjerte- og

kredsløbssygdomme. Til indkøb

af apparatur, udgivelse af vi-

denskabelige skrifter el. til le-

gater til videnskabsmænd og

læger til forskning ved viden-

skabelige institutioner her i

landet el. i udlandet fx gen-

nem udvekslingsophold for

danske el. udenlandske viden-

skabsmænd. Særlig vægt

lægges på udveksling ml. Dan-

mark og Israel.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af projekt, budget, oplysning

om søgt/bevilget støtte fra an-

den side, CV, cpr.nr. el. CVR/SE-

nr. samt et kort résume (ca. 150

ord) egnet til offentliggørelse.

Sendes til: Advokat Thor Ander-

sen, Att.: bestyrelsen, Sølvgade

26, 1307 Kbh. K. Sendes i 2 eks.

samt 1 eks. på diskette.

Ansøgningsfrist: 1/6-02.

Uddeling: Ca. 31/8-02.

Indkaldelse af forslag 
til tværdisciplinære 
humanistiske konferencer
Målgruppe: Forslag fra ph.d.-sti-

pendiater og postdocs samt

forslag der inddrager forsker-

rekrutter, vil blive prioriteret. 

Støtte: Danmarks Humanistiske

Forskningscenter finansierer

planlægningen og afholdelsen

af de udvalgte konferencer

som arrangeres i tæt samarbej-

de med forslagsstillerne. 

Periode: Januar 2003 - august

2004.

Ansøgning: Skema fås på

www.humanities.dk el. hos 

sekretariatet, tlf. 3532 3920.

Ansøgningsfrist: 15/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Projektmedarbejder Rikke 

Senius Clausen, e-mail: 

rsc@humanities.dk.

Team Danmark
Støtte: Til forskningsprojekter in-

den for eliteidræt. Midler til

strategiområder, forsknings-

projekter, udviklingsarbejder

inden for eliteidræt, frikøb af

seniorforsker samt til studier i

udlandet og gæsteforskere.

Støtte til kongresdeltagelse

ydes kun i særlige tilfælde.

Ansøgning: Obligatorisk skema

fås på www.teamdanmark.dk

el. ved henvendelse til Team

Danmark, Idrættens Hus, 

2605 Brøndby, tlf. 4326 2522.

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

● EKSAMEN

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding 
på Antropologi
Termin: Sommereksamen 2002.

Tilmelding: I perioden 2 – 19/4-02

på www.ku.dk/selvbetjening/.

For merit- og gæstestuderende

på papirblanket i perioden 

15 - 19/4-02. Blanketter til ne-

dennævnte eksaminer fås i

Samf.inf., St. Kannikestræde

13, st.

Grunduddannelsen, 2. sem.

prøve (1998-ordningen):

Eksamen omfatter en 14-dages

individuel opgave som udleve-

res på instituttet 22/5 og indle-

veres i instituttets reception

6/6 kl. 14 i 4 eks., 5 hvis opga-

ven må udlånes fra biblioteket.

Mundtlig eksamen finder sted

17-18-19/6.

Grunduddannelsen, 4. sem. me-

todeprojekt (1998-ordningen):

Prøven udgøres af et frit skr.

arbejde i form af en rapport

som indleveres i instituttets re-

ception 4/6 kl. 14 i 3 eks., 4 hvis

opgaven må udlånes fra biblio-

teket.

Grunduddannelsen, Bachelor-

essay (1993-ordningen): 

Opgaven indleveres i institut-

tets reception 13/6 kl. 14 i 3

eks, 4 hvis opgaven må udlånes

fra biblioteket.

Grunduddannelsen, Bachelor-

essay (1998-ordningen): 

Opgaven indleveres i institut-

tets reception 6/6 kl. 14 i 4 eks.,

5 hvis opgaven må udlånes fra

biblioteket.

Mundtlig eksamen finder sted

20-21/6.

Overbygningsuddannelsen, 7.

sem. essay (1993-ordningen)

samt kursusessay (2000-ordnin-

gen) samt meritstuderende,

studerende på åben uddannel-

se og gæstestuderende:

Opgaven indleveres i institut-

tets reception 10/6 kl. 14 i 

3 eks., 4 hvis opgaven må ud-

lånes fra biblioteket.

Afmelding: Senest 15/5-02.

Yderligere oplysninger: Institut

for Antropologi, tlf. 3532 3464.

● UDDANNELSE

Ny emneseminarer 
på Afrikastudiet 
Indhold: Med start primo april

2002 udbydes to nye emne-

seminarer på engelsk: 

Human Rights, Democratiza-

tion and Rights-Based Develop-

ment in Africa.

Lærer: Dr. Katarina Tomasevski.

Tid: Onsdag og fredag kl. 11-13

(første gang 3/4).

Decentralisation and Civil 

Society.

Lærere: Seniorforsker Ole 

Therkildsen og prof. Andrew

Kiondo, Dar es Salaam.

Tid: Mandag 13-16 (første gang

dog tirsdag 2/4).

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/cas, Center for

Afrikastudier, Købmagergade

46, 1150 Kbh. K, tlf. 3532 2585,

e-mail: cas@teol.ku.dk.
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Kan du ikke få studier og økonomi 
til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem

end studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller

er usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk

hvor du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om – så

vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt ano-

nymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vej-

ledere på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring

SU, fx hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad

man gør hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal

søge om SU igen når man kommer på overbygningen eller 

lignende.



● KURSER

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek
Kursus: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer

der tilbydes på Det Kongelige 

Biblioteks hjemmesider.

Tid: 3/4-02, kl. 13.15-16.15.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 4/4-02, kl. 13.15-16.15. 

Sted: KUA.

Tid: 8/4-02, kl. 13.15-16.15.

Sted: KUA.

Tid: 18/4-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 5/4-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Tid: 10/4-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747#1,

el. via e-mail: iod@kb.dk. Evt.

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

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

nordiske universiteter der del-

tager i Fudan samarbejdet.

Indhold: Kursustitlen er ‘Intro-

duction to Modern China’ der

indeholder modulerne Chinese

History, Chinese Politics og

Aspects of the Chinese Econo-

my. Se kursusbeskrivelse 

m.m. på www.lu.se/intsek/nc/

activities.html og www.lu.se/

intsek/nc/summercourse.html.

Ansøgning: Materiale fås på 

Det Internationale Kontor, 

Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K., 

tlf. 3532 2918.

Periode: Fra 1/7 til 19/7-02.

Tilmelding: Ansøgning med bilag

indsendes til Det Internationa-

le Kontor inden 1/4-02.

● MØDER

Møde i Middelaldercentret
Indhold: Oplæg af fil.dr. Mats

Roslund, afdeling for Middel-

alderarkæologi i Lund med tit-

len: Med mångfalden som mål.

Slaver och skandinaver i bränn-

punkten mellan historia och

arkeologi.

Tid: 8/4-02, kl. 12-13.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Mødet med det fremmede –
psykiatri i et tværkulturelt
perspektiv
Film og debat 

Indhold: Instruktøren Dola Bon-

fils viser sin film om mødet

mellem den danske psykiater

Kirsten Kistrup og den brasili-

anske Adalberto Barento. Hun

arbejder på ydre Nørrebro, han

arbejder i et slumkvarter i stor-

byen Fortaleza i Brasilien. Fil-

men skildrer deres møde der

afspejler store forskelle i synet

på helbredelse og forebyggel-

se.

Tid: 8/4-02, kl. 19.30.

Sted: Center for Udviklingsforsk-

ning, Gl. Kongevej 5, 5.

Arrangør: NETLA, www.netla.dk.

Nahuatl in Copenhagen
– Five lectures about the
language of the Aztecs
Contents: Thomas Stolz, Universi-

ty of Bremen: Classical Nahuatl

viewed from the perspective of

natural morphology; Michel

Launey, Université de Paris 7:

Why are there no Impersonal

Nominal Predicates in 

Nahuatl?; Anne Jensen, Univer-

sity of Copenhagen: A Second

Look at Chapter 7 of Diálogos

and William Bright`s couplets;

Michael Swanton, University of

Leiden: Nahuatl Lingua Franca:

A View from Oaxaca; Una Can-

ger, University of Copenhagen:

The Nahuatl Verb ‘go’, one or

two Roots?

Time: 10 April 2002, 9.00-16.15.

Venue: Artillerivej 86, ‘Møde-

lokalet’, 0.26.

Organizer: Institute of History of

Religions.

Krop, drift og køn
Indhold: Oplæg ved psykoanaly-

tiker René Rasmussen: Om for-

holdet mellem drift og krop og

psykolog Jacob Soelberg: Køn

og psykose.

Tid: 15/4-02, kl. 19.30-21.00.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovsgade.

Arrangør: KLAG (Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe), René

Rasmussen, e-mail:

reneras@hum.ku.dk.

Bevidsthedsfænomenet 
og den religiøse disposition
set i et evolutionsbiologisk
perspektiv
Debataften

Indhold: Oplæg ved Bent Folt-

mann der i sin bog Det ufatte-

lige liv – Tanker om biologi og

erkendelse (Kbh. 2000) beskri-

ver livets udvikling fra den

første begyndelse og frem til

mennesket. I foredraget frem-

lægges den hypotese at be-

vidstheden udspringer af men-

neskets evne til at danne et fo-

restillet omverdensbillede og

at mennesket derigennem har

udviklet en evne til at kunne

vælge sine handlinger. Men

bevidstheden har samtidig

skabt nye vanskeligheder med

fortolkning af naturens kræf-

ter og forholdet mellem liv og

død. Dette har medført en dis-

position for en religiøs livsfor-

tolkning. Cand.theol., ph.d.

Mickey Gjerris vil komme med

kommentarer og kritik af fore-

draget. Efter debatten indby-

des alle interesserede til at di-

skutere muligheden af opret-

telsen af et mere permanent

forum for en debat mellem na-

turvidenskab og teologi.

Tid: 16/4-02, kl. 19.30.

Sted: Købmagergade 44, o.g.,

Kældercaféen.

Arrangør: Jakob Wolf & Mickey

Gjerris, Institut for Systematisk

Teologi og Nicolai Halvorsen,

studenterpræst ved Nat-Sund.

Høring: Det aldrende 
samfund. Sundhed, omsorg
og forebyggelse: Kan 
indsatsen forbedres?
Indhold: Har samfundet råd til

den ældrepleje som de ældre

gerne vil have? Kan kommu-

nen løfte opgaven? Skal vi sen-

des på ferie og til fitness? Kan

vi passe hinanden når vi bliver

gamle?

Tid: 19/4-02, kl. 9.00-13.35.

Sted: Fællessalen på Christians-

borg.

Tilmelding: Senest 21/3-02 til e-

mail: vp@tekno.dk.

Arrangør: Teknologirådet,

www.tekno.dk.

Guds rige på jord. 
Om den politiske stat og 
forestillingen om Guds rige
Indhold: Paneldebat med bl.a.

lektor Jørgen I. Jensen og She-

rin Khankan, Forum for Kriti-

ske Muslimer.

Tid: 20/4-02, kl. 13.00-17.00.

Sted: HCØ, Aud. 3.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, www.studenter-

menigheden.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Konference om Den ny 
Økonomi. Hvem skal lede
Den ny Økonomi?
Målgruppe: Studerende, viden-

skabeligt personale og alle in-

teresserede i politik, økonomi

og ledelse i øvrigt.

Indhold: Charlotte Antonsen,

Venstre, diskuterer med Holger

K. Nielsen, Socialistisk Folke-

parti, om de ansatte kan lede

sig selv og virksomheden i Den

ny Økonomi. (Kl. 12.45 - 14.45.)

Kl. 15.10 - 17.00 vil et panel af

eksperter og fagforeningsfolk

blive udspurgt af Markus Bjørn

Kraft, udviklingschef i Dansk

Handel og Service. Panelet be-

står af prof. Henrik Holt Lar-

sen, Handelshøjskolen i Køben-

havn, Ingrid Stage, forkvinde

for Dansk Magisterforening,

Niels Bertelsen, næstformand

for PROSA, forbundet af IT-

professionelle og Udviklings-

direktør, Jørgen Rosted, Er-

hvervs- og Boligstyrelsen. Em-

net er Organisatoriske og

strukturelle forandringer som

følge af Den ny Økonomi.

Tid: 21/3-02, kl. 12.30-17.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvs-

annekset, Nørregade.

Tilmelding: E-mail: jes@prosa.dk.

Arrangør: Sociologisk Institut, KU

i samarbejde med Fagforenin-

gerne PROSA og DM.

Yderligere oplysninger: 

Jesper Svarre, tlf. 2828 1245 el.

3336 4137.

Seminar om 
nationalfilogierne 
Indhold: Med deltagelse af lek-

tor, ph.d. Birthe Hoffmann,

Chr. Bartmann, lederen af

Goethe-instituttet og tyske re-

præsentanter for germanistik,

anglistik og romanistik.

Tid: 12/4-02, kl. 11.00-13.00.

Sted: KUA, lok. 16.1.31.

Arrangør: Institut for Tysk og 

Nederlandsk, tlf. 3532 8156.

Kirkeligt nødhjælpsarbejde
– mellem kirke, velfærdsstat
og globalisering
Foredragsholdere: Sigrun Møge-

dal, tidl. statssekretær, Norge;

Jan Nilsson, projektleder af 

Kirke og religion i dansk nød-

hjælp og udviklingsbistand;

Björn Ryman, fil.dr. i historie,

Sverige; Lene Sjørup, cand.-

theol. ph.d.; Leiv Lunde, tidl.

statssekretær, Norge; Kirsten

Lund Larsen, journalist og kon-

sulent; Aud Tønnessen, teol.dr.,

forsker ved Universitetet i

Oslo, Niels Thomsen, tidl. rek-

tor for Præstehøjskolen; Lars

Rubin fil.kand. og teol.dr., 

Sverige.

Tid: 18/4 - 19/4-02.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, 3., Aud. 11.

Arrangør: Forskningsprojektet

Kirke og religion i dansk

nødhjælp og udviklingsbistand

samt Institut for Systematisk

Teologi.

Seminar om intersprog 
i anledning af lektor Esther
Glahns fratræden 
Indhold: Eva Dam Jensen, KU: I

med- og modvind eller kunsten

at holde sig ung; Björn Ham-

marberg, Stockholms Universi-

tet: Det pre-avancerade in-

lärarspråket – är det ett natur-

ligt språk?; Karen Lund, DPU:

Alternative tilegnelsesveje?

Proces og funktion i sprogtil-

egnelse; Johs. Wagner, Syd-

dansk Universitet, Odense: Fra

intersprog til interaktion;

Bergthora Kristjansdóttir, DPU:

Med dansk skal ondt fordrives:

Status for undervisning i to-

sprogede elevers modersmål i

folkeskolen; Anne Holmen,

DPU: Dansk som andetsprog i

folkeskolen – fag og faglighed.

Tid: 19/4-02, kl. 9.30-15.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.11.

Arrangør: IAAS, Elisabeth Eng-

berg-Pedersen, tlf. 3532 8664,

e-mail: eep@cphling.dk.

● KULTUR

Koncert med Universitets
Filharmoniske Orkester 
Indhold: Programmet består af

Mozarts Ouverture til Don Gio-

vanni, Bachs Koncert for obo

og violin i d-mol med Rune

Sørensen og Pelle Nielsen som

solister, samt Ravels Ma Mère

L`oye. Christian Lisdorf er diri-

gent.

Tid: 21/3-02, kl. 20.30.

Sted: Rundetårn.

Arrangør: Universitetets Filhar-

moniske Orkester. 

Jesus og kvinderne
Indhold: Hotel Pro Forma fortol-

ker med forestillingen

jesus_c_odd_size Det Ny Testa-

mente. Mød bl.a. disciplenes

bedstemødre og en feministisk

Maria Magdalena. Kirsten

Dehlholm fortæller om fore-

stillingen ud fra sit arbejde

som kvindelig kunster – om

fraværet af kvinder i Biblen og

balancegangen i en kvindepo-

litisk æstetik. 

Tid: 4/4-02, kl. 19.00.

Sted: Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads.

Pris: Kr. 155 for ikke-medlemmer.

Arrangør: Kvindeligt Selskab,

www.kvinfo.dk/sel.htm.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge, ph.d. Anne-Mette Lebech

Titel: Polymerase chain reaction

in diagnosis of Borrelia burg-

dorferi infections and studies

on taxonomic classification.

Tid: 25/4-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62, Aud.

Officielle opponenter: Sygehus-

direktør, docent, dr.med.

Göran Stiernstedt og klinisk

lektor, overlæge, dr.med. Jan

Gerstoft.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof., overlæge, dr.med. Peter

Skinhøj, tlf. 3545 7741.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Marielystvej 11,

2000 Frederiksberg. Indstillin-

gen kan købes ved skr. henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

1. reservelæge Lisa Sengeløv

Titel: Advanced transitional cell

carcinoma of the urethelium -

disease manifestations, prog-

nosis and treatment.

Tid: 25/4-02, kl. 14.30 præcis.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

V’s Vej 1, aud. B.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Hans Wolf og prof.,

dr.med. Mikael Rørth.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Elisabeth Ralfkiær, tlf.

3545 5346.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Ferskenvej 31,

2400 Kbh. NV. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Afdelingslæge, ph.d. 

Morten Frisch

Titel: On the Etiology of Anal

Squamous Carcinoma.

Tid: 8/5-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Søren Laurberg og

prof. Elsebeth Lynge.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof., dr.med. Flemming Stadil,

tlf. 3545 2120.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Statens Serum In-

stitut, Artillerivej 5, 2300 Kbh.

S efter 8/4-02. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Læge Jim Hansen

Titel: Sympathetic Neural Control

of Skeletal Muscle Blood Flow

and Oxygenation.

Tid: 12/4-02, kl. 14 præcis.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62, Aud.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Michael Mulvany og

prof., overlæge, dr.med. Niels

Juel Christensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof., overlæge, dr.med. Jens

Henriksen, tlf. 3632 2203.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendele til

forfatteren, Soløsevej 36, 2820

Gentofte. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. Jakob Larsen

Titel: Investigation of breast can-

cer carcinogenesis by compa-

ring malignant and premalig-

nant lesions using comparative

genomic hybridization after

fluorescence activated cell

sorting.

Tid: 21/3-02, kl. 15.15.

Sted: Rigshospitalet, Konference-

rum 1, opgang 44.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Nygårdsvej 28, 

st. th., 2100 Kbh. Ø.

Cand.scient. Nanna MacAulay

Titel: Molecular Mechanisms of

Ligand and Water Transport in

Neurotransmitter Transporters.

Tid: 22/3-02, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

nmacaulay@mfi.ku.dk.
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Cand.scient. 

Morten Lorentz Pedersen

Titel: Investigation of imprinted

genes that may have a role in

the etiology of Beckwith-

Wiedemann syndrom.

Tid: 3/4-02, kl. 13.00.

Sted: Glostrup Amtssygehus,

Aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

mlp@kennedy.dk.

Donath Samuel Tarimo

Titel: Paediatric malaria case ma-

nagement under the strategy

of integrated management of

childhood illness and malaria

control policy in Tanzania.

Tid: 3/4-02, kl. 14.15.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Ib Bygbjerg, e-mail: 

I.Bygbjerg@pubhealth.ku.dk.

Læge Hanne Brix Westergaard

Titel: Umbilical artery Doppler 

ultrasonography in high risk

pregnancies – A Health Tech-

nology Assessment.

Tid: 5/4-02, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

V.´s Vej 11, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Melchiorsvej 27, 

3450 Allerød, tlf. 4814 2191.

Jens Christian Nilsson

Titel: Left Ventricular Remodel-

ling in the First Year Following

Acute Myocardial Infarction –

Frequency, Extent and Predic-

tion.

Tid: 8/4-02, kl. 14:00

Sted: Hvidovre Hospital, aud. 3 

& 4.               

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

jenschrn@magnet.drcmr.dk.

Cand.odont. Dorte Trier Schleidt

Titel: Validation of three-dimen-

sional craniofacial imaging of

computed tomography.

Tid: 11/4-02, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendese til

forfatteren, Stenhøjgårdsvej 33

E, 3460 Birkerød, e-mail: 

dorte_schleidt@hotmail.com.

Cand.med. Rikke Riisbro Madsen

Titel: Soluble urokinase

plasminogen activator receptor

measurements in blood: 

Association with prognosis in

breast cancer.

Tid: 19/4-02, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Hostrups Have 9,

2. th., 1954 Frederiksberg C, 

e-mail: rriisbro@dadlnet.dk.

Læge Hanne Mørk Christensen

Titel: A new experimental human

model of myofascial tender-

ness and pain.

Tid: 24/4-02, kl. 13.00.

Sted: KAS Glostrup, Aud. C.  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

hjmoerk@dadlnet.dk.

Cand.med. Henrik Jørgensen

Titel: Perioperative anaesthesio-

logical treatment for lower 

laparotomy.

Tid: 25/4-02, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev ,

Lille Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Højdevej 43 A, 

2830 Virum.

Humaniora ▼

Cand.mag. Fabian Holt 

Titel: Cool-traditionen. Udviklin-

gen og undersøgelsen af en

teori om en deltradition i ame-

rikansk jazz med fokus på

1920’erne og 1930’erne.

Tid: 5/4-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Aud. 112.

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 Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K.

Cand.mag. Jens Hesselager 

Titel: Sound and Sense. The Role

of Instrumentation in Nine-

teenth- and Twentieth-Century

Conceptions of Musical Under-

standing.

Tid: 19/4-02, kl. 13.00 præcis.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Aud. 112.

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 Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K.

Cand.scient. 

Karin Sandager Nielsen 

Titel: Postnatal anoxia as a new

animal model for schizophre-

nia...?

Tid: 3/5-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: NeuroSearch A/S, Peder-

strupvej 93, 2750 Ballerup,

kantinen.

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 Psykologi, KUA. 

Naturvidenskab ▼

Niels H. Broge 

Titel: Prediction of Green Canopy

Area Index and Canopy Chloro-

phyll Density of homogenous

canopies from measurements

of spectral reflectance in the

visible and near-infrared

domain.

Tid: 5/4-02, kl. 14.00.

Sted: Geografisk Institut, 3. sal,

Aud. B.

Anette V. Kristoffersen

Titel: Avian diversity in the L. 

Palaeocene –- E. Eocene Fur

Formation, Denmark.

Tid: 16/4-02, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan beses på Geologisk

Institut via Merete Lykke 

Johansen, tlf. 3532 2485 el. R.

Dingle, tlf. 3532 2466.
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En dans på gloser
Lyriker Søren Ulrik Thomsen

Tid: 22/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat, Friederike Unger, tlf. 4541 1020

Entré: Kr. 50 for gæster 

The Molecular Endochrinology of Reproduction
Richard Ivell, Institute for Hormone and Fertility Research, University of Hamburg

Tid: 27/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

The Rise, Development and Future of Irish Archaeology
Dr. Elizabeth Twohig, Archaeological Dept., Cork University

Tid: 2/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Vandkunsten 5, Aud. Stuen

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tlf. 3532 4100

Genocide Prevention: Issues and Challenges
Research Director E. Markusen, DCHF

Tid: 2/4 kl. 14.00-16.00

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5.

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

Spændinger i sproget. Om leksikogrammatiske metaforer i dansk
Thomas Andersen, SDU, Odense

Tid: 3/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 18.1.49

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170

The Irish Megalithic Tombs in the Context of Western Europe
Dr. Elizabeth Twohig, Archaeological Dept., Cork University

Tid: 4/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Vandkunsten 5, Aud. Stuen

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tlf. 3532 4100

Megalithic and Rock Art in Ireland (and in South Africa)
Dr. Elizabeth Twohig, Archaeological Dept., Cork University

Tid: 5/4 kl. 12.00-14.00

Sted: Vandkunsten 5, Aud. 1. sal

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tlf. 3532 4100 

Fra Puslingeland til globalt engagement. 
Dansk udenrigspolitisk identitet efter Anden Verdenskrig
Dr.phil., lektor Paul Villaume, Institut for Historie

Tid: 5/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Transport af vand over cellemembraner
Prof., dr.med. et scient. Thomas Zeuthen

Tid: 5/4 kl. 15.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Auditoriet

Arr.: Medicinsk Fysiologisk Institut. Efter forelæsningen er der reception i Panums receptionslokaler

The Ethics of Armed Political Struggle – Delimiting the Concept 
of Terrorism
Dr. George Ulrich, DCHR 

Tid: 8/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H, 3., Lannung meeting room 

Arr.: Danish Centre for Human Rights, www.humanrights.dk 

At eksperimentere med enkelte ioner
Forskningslektor, ph.d. Michael Drewsen

Tid: 8/4 kl. 19.30

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

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, kdvs@royalacademy.dk

Udlevering af gratis adgangskort begynder 14 dage før foredraget

SÆRLIGE FORELÆSNINGER
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Pancreatic Stem Cells and Their Potentials for Treating Diabetes
Palle Serup, Hagedorn Research Institute, Novo Nordisk

Tid: 10/4 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Knowledge for Development? Aid to education in Africa in 21st Century
Prof. Kenneth King, Centre of African Studies, University of Edingburgh

Tid: 11/4 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm

Nineveh: The Image of an Ancient City
Stephen Lumsden

Tid: 11/4 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Diamanten

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, tlf. 3532 3920, iw@humanities.dk

Tilmelding nødvendig

Forankring fryder
P1-redaktør Anders Kinck-Jensen

Tid: 11/4 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke, www.studentermenigheden.dk

Journalister fortæller hver eneste dag noget nyt. Men for at læsere, lyttere og seere kan bruge det til

noget, skal det nye hægtes op på gammel viden og imødekomme traditionelle modtagerforventnin-

ger til vinkling og fortællestruktur. Hvad er det for en teknik som journalister anvender – og kan an-

dre formidlere af faglig viden bruge den til noget?

Billedet viser Danmarks Radio sende i 1932 (red.)

Einstein’s clocks, Poincaré’s maps
Peter Galison, Harvard University

Tid: 12/4 kl. 10.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Aud. A

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

Advances in the Study of Everyday Emotions
Prof. Emeritus Thomas J. Scheff, Santa Barbara, University of California

Tid: 12/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3280

Imago Dei – Kierkegaards skjulte Gud. Om Søren Kierkegaards forhold 
til den religiøse kunst
Mag.art. Ragni Linnet

Tid: 8/4 kl. 20.00

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 o.g.

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entré: Kr. 40

The Soviet State Extraordinary Commission on War Crimes 1942-1945: 
An Analysis of the Commission’s Investigative Work in the Light of War
and Post-War Stalinist Policy
Ph.d.-student N.B. Poulsen, DCHF

Tid: 9/4 kl. 14.00-16.00

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5. 

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

The trio that exploded: Otto Hahn, Lise Meitner and Fritz Strassmann
Anders Bárány, The Nobel Museum, Stockholm

Tid: 9/4 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Aud. M

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

RSV i Danmark: Epidemiologi og immunopatologi
Lone Graff Stensballe, EFE SSI og Morten Breindahl, Hillerød Børneafdeling

Tid: 9/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

De oversete undertekster
Cand.mag. Kirstine Baloti, formand for Forum for billedmedieoversættere

Tid: 9/4 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.23

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

Visuel retorik
Direktør Per Mollerup, Mollerup Designlab A/S

Tid: 9/4 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Visuel transport og opbevaring af tanker. Det er hvad grafisk design handler om. Tankerne tilhører i

udgangspunktet den som bestiller og betaler transporten. Men undervejs sker der undertiden ét og

andet med tankerne. For-

men påvirker indhold- 

et. Per Mollerup, teknisk

direktør og direktør for

Mollerup Designlab A/S

fortæller om egne og 

andres tanker.

Kærlighed og etik. Kierkegaard og Levinas
Adjunkt Pia Søltoft

Tid: 9/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Den finske Lutherforskning – en introduktion
Prof., dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Tid: 9/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/TF/

Entré: Kr. 25.

The Concept of Inuit Knowledge and Values (Inuit Qaujimajatuqangit) 
in Politics and Everyday Life in Nunavut Today
Prof. Michèle Therrien, INALCO, Paris

Tid: 10/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, bygn. H, 2.

Arr.: Institut for Eksimologi, tlf. 3288 0100
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The Languages of French Giuana in their French, South American 
and European Framework
Prof. Michel Launey, Frankrig

Tid: 12/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

The Limits of the Political? Extradition of Citizens and Exclusion from
Asylum in the Light of the Counterterrorist Debate
Prof. Jens Vedsted-Hansen, Aarhus University

Tid: 15/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H, 3., Lannung meeting room 

Arr.: Danish Centre for Human Rights, www.humanrights.dk

Festivaler, tv og internationalisering. Konstituering af lokal identitet 
i en landsby på Kyushu, Japan
Lisbet Ekström Rasmussen

Tid: 15/4 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 9.2.121

Arr.: Kulturkreds Asien, Gunhild Borggren, tlf. 3532 8228

The Trial of the Century: Milosevic in The Hague 
Ph.d.-student M. Mennecke

Tid: 16/4 kl. 14.00-16.00

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5. 

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

Transmission af resistent HIV i Danmark
Louise Bruun Jørgensen, Virologisk afd., SSI

Tid: 16/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Genus som produktiv og funktionel kategori i dansk
Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn

Tid: 17/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170

Yeshivah eller hæren? den religiøs-sekulære konflikt i Israel
Cand.mag. Hanne Desmentik, Casten Niebuhr Instituttet

Tid: 17/4 kl. 16.30

Sted: Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni

Træk af retsmedicinens og retsodontologiens historie i Danmark
Læge Jørgen Genner, retsmedicinsk Institut og tandlæge, tidl. retsodontolog Jan Jakobsen

Tid: 17/4 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-Historisk Museum

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab 

Fra naturfilosofi til naturvidenskab. Nogle betragtninger over 
tradition og fornyelse hos Descartes
Lektor Jørgen Hass

Tid: 17/4 kl. 20.15

Sted: Købmagergade 50, trappe A, 2. 

Arr.: Det Filologisk-Historiske Samfund, polis@coco.ihi.ku.dk

Survival of Yeast during Starvation is linked to Proteasome Gating
Michael H. Glickman, The Technicon-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Tid: 18/4 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Phonological representations, phonological learning and children 
at genetic risk of dyslexia
Prof. Maggie Snowling, University of York, England

Tid: 19/4 kl. 13.15-14.45

Sted: KUA, lok. 7.3.126

Arr.: Center for Læseforskning, IAAS

Danskernes sprogholdninger
Lektor Tore Kristiansen, Institut for Dansk Dialektforskning

Tid: 19/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Alienated Fictions
Associate Professor Marlene Edelstein

Tid: 19/4 kl. 14.15

Sted: KUA, The teachers’ common room

Arr.: Dr.phil. Svetlana Klimenko, tlf. 3532 8596

Tiltrædelsesforelæsning: Tilbage til proteinerne
Adjungeret prof., dr.scient. Anders Holten Johnsen

Tid: 19/4 kl. 16.15

Sted: August Krogh Institutet, Aud. 1

Arr.: August Krogh Institutet

Agricultural Markets and Liberalisation in Zambia
Prof. Jim Pletcher, Department of Political Science, Denison University, Granville, Ohio

Tid: 22/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Købmagergade 46, 4. 

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm 

Feminist Perspectives on the (In)finity of Justice
Sari Kouvo, LL M, Gothenburg University

Tid: 22/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H, 3., Lannung meeting room 

Arr.: The Danish Centre for Human Rights, www.humanrights.dk  

Human Frailty Etched in Gold: The Nobel Prize in Physics and Chemistry
Robert Marc Friedman, University of Oslo

Tid: 22/4 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Aud. M

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

The Nobel Prize in physics and chemistry may well be international in scope, but from the start the

Royal Swedish Academy of Sciences based its prize decisions on the recommendations of its respective

five-member committees for the two fields. During the first half century changing patterns of calcula-

tion and integrity, bias and insight, arrogance and prudence preclude capturing in a simple statement

the committees’ actions. But the net result has been that the list of winners and the research special-

ties represented were not natural or inevitable choices. Among other examples, the lecture will exa-

mine committee treatment of Albert Einstein, quantum mechanical theorists, Otto Stern, Lise Meitner,

P.M.S. Blackett, and E.V. Appleton. The talk is based Friedman’s recent book, ‘The Politics of Excellen-

ce: Behind the Nobel Prize in Science’ (New York: W.H. Freeman, 2001).
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Postbesørget blad

(0900KHC

Af Kirsten Haagensen

Høj stemning, fadøl, mere
høj stemning, et udklædt
band og et gedigent tre

timers program var på plads i
det store auditorium. 

Efter utålmodig venten og
utallige papirflyvere på scenen
sprang ‘Froeen’ alias instruktør
Thomas Nørskov Nielsen mun-
tert ind på scenen og bød vel-
kommen. Det blev ikke uden et
alvorsord og en sultestrejke i
sympati med de stakkels VIP’-
ere på H.C.Ø. der åbenbart skal
trækkes med noget usædvanligt
gammelt tavlekridt.

Heldigvis fik en snu Bill
Gates sat skub i sagerne med
lidt bestikkelse i form af Cola
og Marabou. Mere skal der
åbenbart ikke til for at overtale
en fysiker. Og så kunne en frag-
menteret aften helliget fysik-
kens interne integrale begynde.

Røvere@diku.dk
Fysikere er aldrig af vejen for et
godt eventyr og mens den yp-

perste historie om ‘Bøgernes
herre’ var gemt til andet akt,
tog revyens rutinerede skue-
spillere fat på en omskrivning
af den kendte ‘børne’musical
Folk og røvere i Kardemomme-
by.

De tre røvere Uffe, Dunkel og
Hasselbag fra Datalogi brød ind
på Fysik for at stjæle en kone,
men hvad hjælper det når Tante
Livia kun alt for godt slægter
sure Tante Sofie på? Så er der
ikke udsigt til ‘andre ydelser’.
Uhadada, uhadada!

Herefter skulle Holger (Bech
Nielsen) efter sædvane parodi-
eres. I år blev det på lærredet
hvor Holger ikke kunne hitte ud
at logge på – var det på fy-
sikstudiet eller computeren?
Men så kunne Stine Studievej-
leder heldigvis hjælpe. Film-
føljetonen om Holger var solidt
håndværk med kun en enkelt
teknisk kikser, for hvor var ly-
den i afsnit to?

Fragmentrækken fortsatte og
viste at fysikere har sans for hu-
mør – også ‘e-Humor for men-

en rigtig lille dansemus der
mente at ‘hvis man siger vekto-
rum/bliver det til rektorvom’.
Der var frie øvelser og rytme i
kroppen – langt fra den klassi-
ske mekanik – og han strøg ind
på en ren førsteplads.

Delmængden ‘parodier på
kendte klassikere’ var enorm.
For i andet akt kom en rødvins-
næset Peter Trickstofte på be-
søg. Han måtte svare på inkri-
minerende spørgsmål og gøre
rede for udliciteringen af kaffe-
maskinen fra Rum til Kemi.

De obligatoriske Revyheder
kunne vi naturligvis ikke kom-
me udenom. Oplæserne var
dog, som de øvrige skuespille-
re, frisket op med teknisk smar-
te og ikke helt usynlige headset.
Desuden kunne selveste Vold-

nesker’. Således tog Universite-
tets nyeste påfund portalen
Punkt.ku (kaldet .dk) en noget
korrupt begyndelse i Konsisto-
rium. Hjemme hos Bassedreng-
en (jo de visualiserede virkelig
bagsidens gamle kending. Tak
for det!) blev den nye e-post-
konto straks afprøvet. Desværre
var de mest gængse password
på Fysik ‘rektor’ og ‘bajer’ alle-
rede taget hvilket dog ikke for-
hindrede kontakt med Universi-
tetets fremtidige faciliteter.

Rektorvom
Mens publikum stødkogte af
aktiv deltagelse, selvfølgelig i
den sexfikserede ende af skala-
en, boblede skuespillerne over
af sangtalent.

‘Keld Bagger Snagvendt’ var

KOGEPUNKT – ‘Keld Bagger

Snagvendt’ var en rigtig lille dan-

semus der mente at ‘hvis man 

siger vektorum/bliver det til rek-

torvom’. 

borg melde om dekanvarsel for
blandt andet inderhavnen og
Østre Anlæg. Det særlige fæno-
men kunne Hr. Høj og Stiv godt
forklare – med lidt hjælp fra et
par plancher fra åbent hus i
70’erne. Hvad blåt filt og lidt
spejderfinish ikke kan gøre!

Revyens mange fysiske frag-
menter blev helt klart trukket
mod magnetfeltet interne jokes
mens de små finesser og de,
trods traditionen, fyrige for-
friskninger gjorde alt hvad de
kunne for at underholde fysik-
lamme anmeldere. Alligevel sy-
nes et råd at komme bagsidens
revyanmelder i hu: Se stort på
traditionen og husk kun ekspe-
rimentet afgør sagen. ■

Traditionen var centrum i
en meget intern fysikrevy
hvor det faste, hyggelige
inventar bestemt ikke 
var en mangelvare

Fysiske
fragmenter
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