Respekt for virkeligheden
– ret, tværfaglighed og feltarbejde
Professor dr.jur. Agnete Weis Bentzon (1918‐2013) in memoriam
Fredag 1. november 2013, kl. 10.00 – 17.00
Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, bygn. 25.1
Agnete Weis Bentzon var Danmarks første
kvindelige dr. jur. og den første kvindelige
jurist ansat i et professorat. Hun var professor på RUC fra 1972 – 1988; først tilknyttet
socionomuddannelsen og derefter knyttet til
Internationale Udviklingsstudier.
Efter hun gik på pension var hun i næsten
tyve å r tilknyttet Retsvidenskabeligt Institut
B ved Københavns Universitet. Hun var i
denne periode også Danida-konsulent på
Women and Law in Southern Africa projektet.

Program for seminaret ‐ Læs mere om programmet på næste side!
10.00 ‐ 10.15

Velkomst og introduktion v. lektor Signe
Arnfred, Internationale Udviklingsstudier,
ISG, RUC

10.15 ‐ 11.30

Krig, eksil og Grønland – ret, retssocio‐
logi og social forandring

11‐30 ‐ 11.45

Kaffe

11.45 ‐ 13.00

Moderskab og Mødrehjælp—før og nu

13.00 ‐ 13.45

Frokost

13.45 ‐ 15.15

Afrika: Postkoloniale genfortolkninger
af sædvaneretten

15.15 ‐ 15.30

Kaffe

15.30 ‐ 16.30

Re leksioner over forvaltning og udfor‐
dring af arv

16.30 ‐ 17.00

Vin

Tilmelding:
Der er plads til 80 deltagere. Ca. 25
pladser er forhå ndsreserveret til nuværende studerende og ph.d.studerende.
Tilmelding sker til Rose Friis
rosef@ruc.dk senest 25.10.2013
Deltagelse er gratis, men tilmelding
nødvendig.
Seminaret er organiseret af en gruppe
af Agnetes tidligere kolleger og samarbejdspartnere på RUC, KU mv.
Institut for Samfund og Globalisering,
RUC, har påtaget sig værtskabet for
seminaret.

Mere om programmet...
10.15 ‐ 11.30

Krig, eksil og Grønland – ret, retssociologi og social forandring

Temaet tager afsæt i en artikel af Hanne Petersen Sociology of law at ”the Edge of Empires and Eras” – Re lections on Lawyers and Living Law 65 Years after the Legal Expedition to Greenland (under udgivelse) og følges
op med afsæt i en artikel af Ole Hammelslev i bogen Lawyers and the Rule of Law in an Era of Globalization
(2011).
Agnete og Verner Goldschmidt var i eksil i Sverige under krigen. Hvilken betydning havde 2. verdenskrig for
retsvidenskab og samfundsvidenskab? Hvilken betydning har afslutningen af den kolde krig haft på disse felter? Er der paralleller mellem fortid og nutid?
Oplæg ved professor Hanne Petersen, Juridisk Fakultet KU, og professor Ole Hammerslev, Odense Universitet.

11.45 ‐ 13.00

Moderskab og Mødrehjælp – før og nu

Temaet tager afsæt i bogen Kvindemod og Armod fra 1985, som Agnete Weis Bentzon skrev sammen med
Dorrit Pedersen og Elsebeth Mortensen. Forskningsprocessen var et personligt og fagligt erfaringsbytte på
tværs af generationer og livssituationer. Opgaven var at undersøge mulighederne i socialt arbejde med kvinder og afdække, hvordan den sociale kontrol med kvinder havde udfoldet sig historisk og aktuelt.
Der sættes fokus på , hvordan kontrollen af kvinder historisk lyttes fra kontrol af seksualitet og moderskab til
kontrol af forsørgelse. Linjerne trækkes til moderskabet i dag, til det nutidige normative pres på den enlige
forsørger, til nye rollemodeller og nye indsatser.
Oplæg ved socialrå dgiver Elsebeth Mortensen, sociolog Dorrit Petersen, forskningschef Frank Ebsen, Institut for socialt arbejde PH Metropol og udviklingschef Trine Schaldemose, Mødrehjælpen.

13.45 ‐ 15.15

Afrika: Postkoloniale genfortolkninger af sædvaneretten

Temaet tager afsæt i Agnetes forstå else af sædvaneretten som living law, samt i dilemmaer omkring fortolkningsmagten: Hvem fortolker sædvaneretten hvordan og med hvilken autoritet? Hvilken rolle spiller køn i disse sammenhænge?
Oplæg ved Signe Arnfred, Internationale Udviklingsstudier, ISG, RUC.
Skype/video samtale imellem Julie Stewart, leder af SEARCWL (the Southern and Eastern Centre for Womens
Law) University of Zimbabwe og antropolog Rie Odgaard på baggrund af Women and Law in Southern Africa
Research project (WLSA) og den metodebog for women’s law research – Pursuing Grounded Theory in Law –
som Julie Stewart og Agnete m. l. skrev sammen (1998).

15.30 ‐ 16.30

Re leksioner over forvaltning og udfordring af arv

I denne session vil vi re lektere over den stadige genforhandling af ideologiske, sociale, kulturelle og pædagogiske arvestykker.
Agnete var i meget af sit juridiske arbejde stærkt inspireret af sin farfar, professor dr. jur. Viggo Bentzon, der
arbejdede med familiereformer og –lovgivning i begyndelsen af det 20. å rhundrede. Hans respekt for virkeligheden og for nødvendigheden af konkrete vurderinger og skøn var en vigtig arv, hun bar videre.
Professor Lisbet Christoffersen, ISG, RUC, diskuterer Agnetes pædagogiske projekt med RUC-pædagogikken
som en udfordring af den juridisk-ideologiske arv. Hun tager afsæt i en artikel fra bogen Konstruktive bidrag.
Om teori og metode i konstruktivistisk videnskab (2003).

Desuden oplæg ved journalist og forfatter Pia Fris Laneth, der bl.a. har skrevet bogen Lillys Danmarkshistorie
– kvindeliv i ire generationer (2006) med fokus på , hvordan social arv – ikke mindst for kvinder - forhandles
og forvaltes, samt ved forskningsbibliotekar Morten Thing, Roskilde Universitetsbibliotek. Morten har, som et
aspekt af sin forskning i det 20. å rhundredes store ideologier (socialisme, ateisme, religiøse bevægelser, jødedom i Danmark) i relation til det sidste emne bl.a. skrevet bogen Min mors historie (2009). Han vil bidrage med
re leksioner over den ideologiske arv som del af ens livsprojekt.
Seminaret sluttes af med et glas vin.

Om Agnete Weis Bentzon (1918‐2013)
Agnete Weis Bentzon var den første kvinde i Danmark, der skrev en juridisk disputats – men hun må tte til Oslo
for at få den forsvaret. Dernæst blev hun den første kvindelige jurist ansat i et professorat på et dansk universitet – nemlig som professor på RUC fra 1972 – 1988, hvor hun først var tilknyttet socionomuddannelsen og
derefter knyttet til Internationale Udviklingsstudier.
Efter hun gik på pension var hun i næsten tyve å r tilknyttet Retsvidenskabeligt Institut B ved Københavns Universitet. Hun var i denne periode også Danida-konsulent på Women and Law in Southern Africa projektet. Forud for universitetså rene var Agnete som helt ung tilknyttet den juridiske Grønlands-ekspedition og dernæst i
mange å r en markant jurist i Mødrehjælpen.
Agnete har haft stor betydning som kilde til inspiration for rigtigt mange mennesker: forskere, kolleger og studerende fra mange forskellige fag. I dette seminar har vi bestræbt os på at sætte Agnetes engagement i relation til relevante nutidige debatter. Tanken er at sammenbinde erfaringer og indsigter fra fortid og nutid med
fremtidens ambitioner. Seminaret er derfor bygget op med en vekselvirkning mellem oplæg og dialog mellem
deltagerne. Vi hå ber på den må de at skabe grundlag for møder og udvekslinger som kan inspirere til fremtidens forskning og praksis.

Initiativgruppe bag seminaret
Signe Arnfred, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Lisbet Christoffersen, professor i Ret, Religion og Samfund, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Ditte Goldschmidt, historiker, datter af Agnete Weiss Bentzon
Elsebeth Mortensen, socialrå dgiver, tidligere kollega med Agnete på RUC, socionomiuddannelsen
Gerda Marie Odgaard, antropolog, og kollega med Agnete som Danida konsulent i ht Women and Law projektet
Dorrit Petersen, sociolog, tidligere kollega med Agnete på RUC, socionomiuddannelsen
Hanne Petersen, professor i Retskultur, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
Elisabeth Plum, konsulent, tidligere kollega med Agnete på RUC, socionomiuddannelsen
Lone Severinsen, h. Rektor for Den sociale Højskole København, tidligere kollega med Agnete på RUC, socionomiuddannelsen

Tilmelding til Rose Friis: rosef@ruc.dk senest d. 25/10
Seminaret inder sted fredag 1. november 2013 kl. 10.00 – 17.00
på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, bygning 25

