
K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T

Universitetsavisen
03 051 02

En Bodil til bestyrelsen
Københavns Universitets nye bestyrelsesformand har et
problem når hun skal på besøgsrunde på hele universi-
tetet. »Det er lidt pinligt, men jeg håber I vil bære over
med mig«.  Læs side 7

Exit Konsistorium
Efter mere end firehundrede år i spidsen for Køben-
havns Universitetet afløses Konsistorium nu af en be-
styrelse. Vi har bedt professor dr. jur. Ditlev Tamm om
at skrive en nekrolog og forklare hvorfor det måtte gå
som det gik.  Læs side 16-17

Et smukt sind
Kamilla Miskowiak er mere end blot et kønt ansigt. Den
24-årige tidligere KU-studerende er netop vendt tilbage
til University of Oxford for at tage en ph.d.-grad i
neuropsykologi  Læs side 14-15

Valgbombe under universiteter
Pengene skal følge de studerende også til udlandet, lyder 

Venstres slagtilbud til unge. Universiteterne frygter
statsfinansieret hjerneflugt og lukning af uddannelser LÆS SIDE 4
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‘Intelligent design’ 
i strid med forfatningen

U SA  – En forbundsdomstol i Georgia har afgjort at det var i strid med den
amerikanske forfatning da en skolebestyrelse i staten Georgia satte klister-
mærker i elevernes biologibøger for at minde dem om at der er alternative
forklaringer til livets opståen end Darwins evolutionslære, skriver Politi-
ken. Dommer Clarence Cooper begrundede sin kendelse med at mærkerne
bryder med forfatningens adskillelse af kirke og stat. Til trods for dommen i
Georgia blev en 9. klasse i staten Pennsylvania for nylig undervist i intelli-
gent design-teorien som Universitetsavisen beskrev i efteråret, og som i teo-
log Jakob Wolf har fået en dansk stemme. Teorien refererer ikke direkte til
Gud, men bliver af kritikerne opfattet som et forsøg på at snige Gud ind i
biologiundervisningen. Sagen er allerede på vej i retten.

Nyt center for seksualitetsforskning 
SEKSUALITET - Et nyt tværfagligt center for seksualitetsforskning ser nu
dagens lys. Professor Henning Bech ved Sociologisk Institut er udpeget til
leder af det nye center der stadig er under opbygning. Centret får til opgave
at fremme kritisk forskning af forholdet mellem seksualitet, kultur, sund-
hed og samfund. Der sigtes specielt mod at inddrage nye forskningstalenter
inden for området i samarbejde med seniorforskere. Det nye center vil
fremme studier der er tværfaglige og kombinerer humanistisk og kultur-,
samfunds- og sundhedsvidenskabelige kompetencer. Centret vil også åbne
for udarbejdelsen af nye og anderledes teoretiske, analytiske og metodiske
paradigmer. Desuden vil centret fremme studier af seksualitetsfeltet i en
bred historisk-samfundsmæssig kontekst og som anvender seksualitetste-
maer til at kaste lys over andre historisk-samfundsmæssige forhold. Det 
nye center samler også forskere fra forskellige uddannelsesinstitutioner,
men fra KU deltager udover Henning Bech også Christian Graugaard,
cand.med., ph.d., Afdelingen for Medicinhistorie, Institut for Folkesund-
hedsvidenskab og Bente Rosenbeck, lektor, dr. phil, Center for Kvinde- og
kønsstudier, 
Se mere på ww.sociology.ku.dk/forsk/cntrsex.asp.

Østeuropæisk i arbejde
J O B  – En ny rapport fra Østeuropæisk Afdeling, det tidligere Østeuropa-
institut, viser positive jobmuligheder på et fagområde der ikke hører til de
mest populære. Rapporten bygger på spørgsmål til kandidater uddannet fra
1995 til 2004. De udgør et samlet antal på 89 hvoraf 53 svarede på spørge-
skemaet. Det generelle billede som rapporten tegner, peger på en i sidste
ende meget positiv jobsituation. Ud af de 53 kandidater er kun fire uden ar-
bejde i dag. I rapporten konkluderes det at kandidaterne trods hårde odds
har fundet jobs steder de ikke umiddelbart havde forestillet sig. Den viser
også at den private sektor ser ud til at blive kandidaternes fremtidige sek-
tor. Derimod efterspørger de adspurgte kandidater mere erhvervsvejled-
ning i forbindelse med studiet og en bedre markedsførelse af studiet der
kan give arbejdsgivere større kendskab til studiet og dets kvaliteter.    

KU på jobjagt i USA 

Ø KO NO M I  – Københavns Universitet er som noget nyt gået på jobjagt i
USA for at kapre nogle af de bedste økonomiske hoveder til forskning og
undervisning, skriver Jyllands-Posten den 26. januar. Århus Universitet har
i flere år gjort det samme, men ifølge professor Christian Schultz ved Øko-
nomisk Institut skyldes Københavns Universitets søgning i USA ikke util-
fredshed med de danske forskere. Man ønsker blot at udvide feltet af ansø-
gere. I USA møder et par tusinde nyuddannede økonomer op for at lade sig
interviewe af europæiske og amerikanske universiteter i forbindelse med
en årlig konference.
Jyllands-Posten, 26. januar 2005.

Niels Bohr Academy
SATS  – KU satser nu stærkt på forskning og forskeruddannelse i fysik, biofysik, geofysik, astro-
fysik og astronomi. Det sker med etableringen af Niels Bohr Academy der kommer til at ligge ved
siden af Niels Bohr Institutet på Østerbro. Det nye akademi skal tilbyde et nyt internationalt
ph.d.-program og et postdoc-program samtidig med at det skal tage imod gæsteforskere i
verdensklasse. Inspirationen er blandt andet hentet fra ‘Santa Barbara-modellen’ hvor tidsbe-
grænsede, tematiske forskningsforløb bygges op om et aktivt gæsteprogram. Niels Bohr Acade-
my skal også huse et ‘senior faculty’ hvor erfarne forskere i en afgrænset periode på op til tre år
kan tilknyttes akademiet og sikre et stærkt videnskabeligt uddannelsesmiljø.

Valg i vejen
U D S Æ T T E L S E  – På grund af folketingsvalget den 8. februar
er heldagsarrangementet ‘Ytringsfrihed og tolerance – en kon-
ference om universitetets undervisning og forskning’ blevet ud-
skudt fra tirsdag den 1. februar til torsdag den 24. februar.
Konferencen foregår på KUA 9.00-16.00. 
Se program på www.punkt.ku/ytringsfrihed.
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Rejs bare ud – men lad hjertet blive hjemme, 
lyder De Radikales modspil til Venstres slagtilbud 
til unge studerende om at tage taxameterpengene
med til udlandet

»
Af Søren Bjørn-Hansen

Hvis du vil studere i udlandet, skal du lade
hjertet blive hjemme. For er du dansk
statsborger og forelsker dig i en udlæn-

ding, er det så godt som umuligt at få din part-
ner med tilbage. Heller ikke hvis I gifter jer og
får børn.«

Med dette budskab forsøger Det Radikale
Venstre i avisannoncer at få unge studerende til
at slå koldt vand i blodet inden de i begejstring
over udsigten til at kunne få taxameterpenge
med til udlandet sætter kryds ved liste V.

De Radikale er enige med Anders Fogh Ras-
mussen i at de danske uddannelser skal have et
mere internationalt snit. Problemet er bare at
unge studerende som tager til udlandet for at
blive klogere, risikerer at vinde mere end viden
og indsigt.

»De kunne jo gå hen at blive forelskede,« på-
peger De Radikale.

»Dette er et problem i dag, fordi regeringen
ikke tillader unge mennesker at forelske sig i
andre end danskere hvis de altså vil bo i Dan-
mark. Hvis blot en af de to studerende er under
24 år, så er der ingen mulighed for familiesam-
menføring i Danmark, og hvis en er under 28,
risikerer de ikke at kunne leve op til tilknyt-
ningskravet,« argumenterer De Radikale.

Af alle de par som i 2003 fik afslag på fa-
miliesammenføring i Danmark med henvisning
til tilknytningskravet, var 40 procent danske el-
ler nordiske statsborgere, og for 24 års reglen

var tallet 58 procent, hedder det det uddybende
valgmateriale.

Familiesammenføring
Venstres uddannelsesordfører Gitte Lillelund
Bech mener at De Radikale er på vildspor: 

»Internationalisering af uddannelserne er på
vej, uagtet om vi vil det eller ej. Venstres forslag
sætter ingen grænser for hvem man kan forel-
ske sig i eller gifte sig med,« siger hun. 

»Det er rigtigt at nogle få kan blive ramt af
denne problemstilling. Vi mener dog i Venstre
at det er en nødvendig konsekvens af 24-års 
reglen der hjælper mange flere mennesker,« 
siger hun. »Der er faktisk sket en fordobling af
antallet af opholdstilladelser til studerende fra
2001 til 2004, men det kan ikke undgås at nog-
le kommer i klemme.«

Ifølge Det Radikale Venstre er det pludselig
blevet meget relevant for færdiguddannede at
kigge til udlandet. Over broen til Sverige måske
hvor det er langt lettere at få opholdstilladelse
for ægtefællen.

Læs Det Radikales udspil på www.radikale.dk.
Læs Venstres uspil på www.venstre.dk.

sbjh@adm.ku.dk

Hjerter eller hjerner
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Åbent Hus 2005
ST UDIEVALG – Torsdag den 24. februar åbner Københavns Uni-
versitet igen dørene for alle uddannelsessøgende. Åbent Hus 2005
er en håndsrækning til dem der er i gang med at finde den rette ud-
dannelse. På dagen vil der være besøg på forskellige uddannelser
og mulighed for at finde ud af hvordan ens drømmestudie er strik-
ket sammen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og
få svar på hvad der fx sker under en forelæsning og hvad man laver
i et laboratorium. Åbent Hus 2005 foregår 15.00-17.30.
Se program på www.ku.dk

Studier i finansiering
FINANS – Københavns Universitet har oprettet forskningscentret Finance 
Research Unit (FRU) der skal tilbyde uddannelse i finansiering til studerende
fra Økonomisk Institut. Centret skal samtidig skabe tværfaglig forskning og 
opbygge en tæt kontakt til den finansielle sektor. 
Se mere på www.econ.ku.dk/fru/ eller kontakt centerdirektør Jakob Brøchner
Madsen, tlf. 3532 3005.

Af Lise K. Lauridsen

Studér i udlandet og tag
pengene med. Sådan ly-
der det fristende slogan

fra Venstres valgannoncer. På
universiteterne er det så som
så med begejstringen. 

At det bliver lettere for de
studerende at rejse til udlan-
det, er en god ting, mener alle.
I øjeblikket kan studerende 
tage SU med til udlandet, men
med Venstres forslag skal de
studerende kunne tage hele
det beløb det koster at blive
uddannet i Danmark, med til
udlandet.

Spørgsmålet er bare hvor
meget det vil koste det danske
uddannelsessystem. I yderste
konsekvens kan Venstres for-
slag nemlig betyde at danske
universiteter må lukke uddan-
nelser fordi finansieringen går
til udlandet.

Leder af Det Internationale
Kontor på KU John E. Ander-
sen synes ikke forslaget hæn-
ger sammen med at regering-
en på den ene side ønsker at
udvikle Danmark til et videns-
samfund og på den anden side
investerer danske skattekroner
i udenlandske universiteter.

»Det er statsfinansieret hjer-
neflugt regeringen bevæger
sig ud i. Med mindre vi skaber

norske tilstande hvor den stu-
derende så selv må betale sin
uddannelse i udlandet hvis
vedkommende ikke kommer
hjem igen,« siger John E. An-
dersen.

Venstre har dog ikke i sinde
at kopiere Norges ordning
med selvfinansiering ved ud-
vandring, fortæller Gitte Lille-
lund Bech, uddannelsesordfø-
rer for Venstre.

»Jeg tror ikke det her forslag
alene vil betyde en masseflugt
fra danske universiteter. Der-
for vil det ikke have den under-
gravende effekt som univer-
siteterne frygter,« siger Gitte
Lillelund Bech.

Svækker Danmark
Heller ikke på de andre danske
universiteter er man trygge
ved Venstres slagtilbud til de
unge. Rektor for Aalborg Uni-
versitet, Jørgen Østergaard,
har svært ved at forestille sig
at de penge universiteterne
mister på taxametre til udlan-
det, vil komme igen, og det vil
også gå ud over forskningen.

»Den ekspertise vi har brug
for herhjemme hvis Danmark
skal klare sig fremtiden, op-
bygger vi i stedet i udlandet,«
siger Jørgen Østergaard til
P1’s Orientering.

Rektor på Roskilde Universi-

tet, Henrik Toft Jensen, er hel-
ler ikke begejstret: »I realiteten
betyder Venstres forslag at
hvis nok studerende vil læse i
udlandet, så må vi lukke uni-
versiteter herhjemme.«

Han understreger overfor
P1 at det må betyde helt nye
og mere frie vilkår for de dan-
ske universiteter hvis de i
fremtiden skal klare sig i kon-
kurrence med de udenlandske.

For de studerende er Ven-
stres forslag for godt et tilbud
at sige nej til. Uddannelsesord-
fører i Danske Studerendes
Fællesråd Kirsten Marie Kris-
tensen påpeger dog at forsla-
get ikke må betyde en yderli-
gere udhulning af de danske
uddannelser. 

»De danske videregående
uddannelser er så billige i for-
hold til mange udenlandske at
Venstres taxametertilbud nok
mere vil være et mindre til-
skud til at læse i udlandet end
en egentlig finansiering af en
uddannelse. Derfor tror jeg
ikke vi vil se en masseflugt af
danske studerende der vil læse
i udlandet,« siger hun.

Gitte Lillelund Bech mener
ikke mere internationalisering
vil udhule universitetsuddan-
nelserne yderligere.

»De huller der måtte opstå
undervejs på universiteterne,

vil rigeligt blive fyldt op af de
ekstra penge Venstre vil bruge
på forskning. Mere internatio-
nalisering vil på ingen måde
underminere vores
forskningsambitioner.«

Kvaliteten ryger
John E. Andersen stiller sig
tvivlende overfor hvordan
Venstre vil sikre at de stude-
rende får en kvalitetsuddan-
nelse der kan skaffe dem job i
Danmark for de danske skatte-
kroner.

»Det er et problem at kon-
trollere kvaliteten hvis de stu-
derende får frit slag til at tage
uddannelser i udlandet. I dag
kan de læse et eller to år på en
udenlandsk uddannelse og få
merit efter forhåndsgodken-
delse. På den måde ved vi no-
genlunde hvad de kan. Tager
de studerende af sted med 
taxameterpengene i rygsæk-
ken til tilfældige udenlandske
solskinsuniversiteter, bliver
det svært at vide hvad de stu-
derende rent faktisk kan,« 
siger John E. Andersen. 

Kirsten Marie Kristensen
tror også det bliver en svær op-
gave at sikre at de studerende
får en god uddannelse for de
danske skattekroner.

»Vi må sikre os at det er kva-
litetsuddannelser, de stude-

rende får i udlandet, og det
fortæller Venstres forslag intet
om. Det ville jo være ærgerligt
hvis danske studerende tager
uddannelser i udlandet som
reelt ikke kan bruges til noget
herhjemme,« siger hun. 

Venstres uddannelsesordfø-
rer Gitte Lillelund Bech er op-
mærksom på kvalitetsspørgs-

målet, men henviser til at Dan-
mark allerede har et center for
Vurdering af Udenlandske Ud-
dannelser.

»Men i princippet skal dan-
ske studerende kunne læse på
alle universiteter og andre
anerkendte uddannelser i ud-
landet,« siger hun.

likl@adm.ku.dk

✘ FOLKET INGSVALG 2005

F
O

T
O

: 
H

E
IN

E
 P

E
D

E
R

S
E

N

Dansk statsstøtte til udenlandske universiteter?

»Vi skal lette adgangen til internationale studier og lade den 
studerende tage de penge med, som et tilsvarende studium 
koster herhjemme, hvis han eller hun vil studere på et universitet
eller tage en anden anerkendt uddannelse i udlandet.«

Fra Venstres valgløfter om forskning og 

uddannelse. Se: www.venstre.dk.

Statsfinansieret 
hjerneflugt

TILBUD – Tag det dit studium koster med til ud-

landet og køb dig en uddannelse dér. Sådan lyder

Venstres fristende valgtilbud til de studerende.

Danske Studerendes Fællesråd kalder det et tilbud

de ikke kan sige nej til, men tror snarere ordningen

vil blive som et tilskud til uddannelser i udlandet

der ofte er langt dyrere end herhjemme. 

Uddannelse ligegyldigt

»For statskassen er det ligegyldigt om taxameter-
tilskuddet til uddannelse bliver brugt herhjemme
eller i udlandet.«

Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, 

i P1’s Orientering, mandag d. 31. januar

Pengene skal følge de studerende også til udlandet, 
mener Venstre. Universiteterne frygter statsfinansieret 
hjerneflugt og lukning af uddannelser
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Af Søren Bjørn-Hansen

Onsdag den 27. januar
var der valgseminar på
Institut for Statskund-

skab, KFUM’s gamle hoved-
kvarter, borgen mod synd,
prostitution og drikfældighed.
Samtaleemnet var dog en an-
den borg i det indre Køben-
havn.

Lektorerne Lars Bille og
Hans Jørgen Nielsen samt ad-
junkterne Kasper Møller Han-
sen og Karina Pedersen, alle
valgforskere fra Statskund-
skab, havde inviteret pressen
til en diskussion af valget og
valgkampen. De fire forskere
inviterede til oplysning om
hvordan valg fungerer gene-
relt og om mediernes dækning
af det kommende valg, en
dækning de ikke er helt tilfred-
se med. 

Metavalgkamp
Partiernes kampagner op til
valget den 8. februar har haft
tendens til at være apolitiske,
forklarer Karina Pedersen.
Hun mener at medierne har
fokuseret på valgkampen i sig
selv i stedet for partiernes poli-
tik. Dermed er dækningen
kommet til at handle mere om
fipskæg og tv-dueller end ide-
ologi og partiprogrammer.
Karina Pedersen mener at det
handler om journalisters øn-
ske om et konkret svar der gi-

ver den gode overskrift. Det
svar kan bare være svært at gi-
ve: 

»Journalisterne vil have svar
med det samme, men en valg-
analyse tager altså tid,« siger
hun og bakkes op af lektor
Lars Bille der oplever at hen-
vendelser til eksperterne har
ændret karakter:

»Man bliver ofte presset til
at komme med en neutral ek-
spertbedømmelse, og det er
ofte svært. Journalisterne for-
søger derfor at hive en person-
lig holdning ud af én. Det er
også i orden hvis man bevarer
sin faglige integritet og gør det
klart at det er en personlig
tolkning.«

Hvem fører?
Mediernes brug af menings-
målinger var også til debat ved
valgseminaret. De fire forskere
er generelt utilfredse med bru-
gen og kvaliteten af de kon-
stante meningsmålinger.

»De meningsmålinger vi ser
i pressen hver dag, er meget
dårlige. De er en del af en kol-
lektiv fortolkningsmaskine
som pressen holder kørende,«
mener Karina Pedersen.

Hun forklarer at analysebu-
reauerne oftest kun bruger
numre på fastnettelefoner og
ikke mobiltelefoner når de la-
ver undersøgelser. Samtidig er
antallet af undersøgelser ste-
get hvilket medfører en stigen-

de utilfredshed og modvilje
mod at deltage i undersøgel-
ser. Begge disse ting er med-
virkende til at mindske kvalite-
ten af disse meningsmålinger.    

»En sund skepsis overfor
meningsmålinger i medierne
er en god idé,« udtaler Lars
Bille og maner til forsigtighed
ved prognoser.

»Firmaer der laver den her
slags meningsmålinger, laver
dem nærmest gratis for at
komme i avisen og dermed re-
klamere for sig selv,« supplerer
Kasper Møller Hansen. 

Ustabile Danmark
»Danmark er jo blevet fore-
gangsland når det kommer til
politisk utilregnelighed,« for-
tæller Hans Jørgen Nielsen,
valgforskningens grand old
man. 

»Vælgernes loyalitet er ikke
særligt stor, og vi er blevet
langt mere vægelsindede med
hensyn til hvor krydset skal
sættes end vi var for bare ti år
siden,« siger han og pointerer
at det indtil 2001 var meget
ualmindeligt at vælgere skifte-
de mellem blokkene, fra højre
til venstre og omvendt.

»I dag er det ret udtalt,« si-
ger han. Det skyldes at fokus
ikke længere er på de traditio-
nelle politiske værdier som be-
talingsbalancen og økonomi,
men på værdipolitiske emner
som velfærd og indvandring. 

Noget der besværliggør ana-
lyser er ifølge Hans Jørgen
Nielsen også at troværdighed
er blevet meget afgørende for
vælgeren. 

»Fra 1998-2001 var Venstre
og Socialdemokratiets udlæn-
dingepolitik stort set den sam-
me, men vælgerne troede me-
re på Venstres evne til at gen-
nemføre den,« forklarer Hans
Jørgen Nielsen. 

Hans Jørgen Nielsen mener
at denne nye faktor er afgøren-
de: 

»Befolkningen vælger med
omtanke, og derfor kan vi ikke
tage noget for givet længere.
Vælgeren tænker på hvem der
klarer problemerne bedst, ikke
hvad de præcist gør,« siger
han. Det er dog helt tydeligt
hvad den moderne dansker
vægter mest:

»Frihed vejer lidt tungere
end lighed i det moderne Dan-
mark,« siger Lars Bille.     

Popularitet?
Hans Jørgen Nielsen medgiver
dog at den generelle midter-
søgning hos vælgerne har
trukket partierne med, og det
har konsekvenser:

»Fordi flere partier appelle-
rer til midtervælgerne nu, en-
der det med at flere vælgere
stemmer på ekstremerne,« si-
ger han og forklarer at i det øj-
eblik partierne på begge fløje
rykker ind mod midten, mister

de nogle af de gamle kerne-
vælgere der skifter parti og
endda nogle gange blok. Hans
Jørgen Nielsen bakkes op af
Karina Pedersen:

»Det er blandt andet én af
forklaringerne på at Dansk
Folkeparti stjæler vælgere fra
de store partier.«

Valgkampen denne gang har
været omtalt meget som en
præsidentvalgkamp, men den
idé afviser Hans Jørgen Ni-
elsen: 

»Generelt er der ikke nogen
egentlig sammenhæng mellem
partiledernes popularitet og
partiets succes,« forklarer han.
Det store magtskifte i dansk
politik er ifølge de fire forskere
et produkt af den omstruktu-
rering som partierne, med
større eller mindre held, har
forsøgt at gennemføre. 

»Venstre har gennem de sid-
ste 50 år gennemgået en om-
strukturering fra bondeparti
til et byparti med bund i er-
hvervslivet,« forklarer Kasper
Møller Hansen. Han fortæller
at den plan der nu er gennem-
ført i Venstre, har gjort partiet
langt bedre rustet til moderne
dansk politik og gjort det mere
smidigt med en virksomheds-

struktur der gør partiet i stand
til at arbejde hurtigt. 

»Socialdemokraterne er slet
ikke færdige med deres om-
strukturering, gennemførelsen
af den plan ligger ti år ude i
fremtiden,« mener Kasper
Møller Hansen. 

Svære svar
Det er ikke helt enkelt at være
valgforsker i dagens Danmark. 
»Det er meget sværere at være
valgforsker når det hele er så
uforudsigeligt,« siger Kasper
Møller Hansen. Den udtalelse
kommenteres tørt af Hans Jør-
gen Nielsen: 
»Man kan da næsten sige at
det på en måde er let at være
valgforsker i de her tider. Fordi
man kan da bare sige at man
ikke kan sige noget,« gnækker
Hans Jørgen Nielsen. 

De fire forskere har haft sto-
re problemer med at udtale sig
konkret om dette valg på for-
hånd og håber at det næste
valg vil blive udskrevet med
lidt længere frist. Nu glæder
de sig dog til at valget er over-
stået så de kan se på resulta-
terne og komme videre med
forskningen.  

sbha@adm.ku.dk

Det svære valg
Fire forskere fra Statskundskab holdt seminar om
valget og fortalte om dårlige meningsmålinger,
valgplakater, politiske strømninger og om hvor
svært det er at være valgforsker i dagens Danmark

VALGFORSKEREN – Hans Jørgen Nielsen 

udpeger de vægelsindede vælgere.
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Ungdommens valg
»Målingen (Gallups seneste, red.) viser også, at Dansk Folkeparti får markant færre stemmer blandt unge i

forhold til hele vælgerkorpset. Partiet ligger til næsten en halvering. (...) ‘Høj uddannelse vaccinerer mere

eller mindre mod Dansk Folkeparti. Partiet bliver heller ikke pænt omtalt på skolen blandt lærerne. Des-

uden er unge nok også mere vant til at se fremmede end ældre,’ siger Hans Jørgen Nielsen.«

Berlingske Tidende, 1.  februar  2005.
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✘ FOLKET INGSVALG 2005

Af Lise K. Lauridsen

Valget var knapt nok offi-
cielt da Danmarks første
hjemmeside om spin så

dagens lys. Bag ideen står lek-
tor Mie Femø Nielsen og pro-
fessor Christian Kock fra
Dansk og Retorik på Køben-
havns Universitet. 

Redaktør for spinnesiden.
dk, Anders Løvgreen, synes
det er gået stærkt for spinnesi-
den.

»Vi fik meget opmærksom-
hed i starten sammen med
spinkontrol.dk. Mie Femø Ni-
elsen havde en historie i Infor-
mation om hvorfor valgdatoen
blev lækket før tid, og så be-
gyndte det at rulle derfra. Det
ene medie har taget det an-
det,« fortæller Anders Løvgre-
en 

Siden har aktiviteten på
spinnesiden.dk været overvæl-
dende høj. Bare i valgkampens
første uge var der 10.000 unik-
ke (forskellige, red.) besøgen-
de om dagen. 

»Det var helt sindssygt. Selv
om den højeste aktivitet er 
stilnet af nu, så er der stadig
3.000-5.000 forskellige men-
nesker inde på siden hver dag.
Folk bruger i snit 4,5 minut på
hjemmesiden, og det er lang
tid på internettet,« siger An-
ders Løvgreen der er spændt
på hvordan det nu kommer til
at gå.  

»Spinnesiden var en god ny-
hed her i starten af valgkam-
pen. Vi håber at interessen for
vores hjemmeside fortsætter
efter valget, for vi vil meget
gerne måles på vores ind-
hold.«

Men hvad sker der så på
spinnesiden.dk? Først og frem-
mest kan helt almindelige
mennesker der interesserer sig
for politik, gå ind på spinnesi-
den.dk og give deres mening
til kende om spin og medier-
nes behandling af valget.

»Alle mennesker skal have
lov til at træne deres kritiske
muskler ved at tænke over
hvad de ser og komme til orde.
Folk der besøger hjemmesi-
den, kommer med en bred po-
litisk overbevisning. Det kan
man tydeligt læse ud af ind-
læggene. Jeg går ud fra at det
er politisk engagerede folk der
tager skridtet videre og kom-
menterer på hvad det er der
foregår. Men de fleste nøjes
bare med at kigge,« forklarer
Anders Løvgreen.

Spin for menigmand
Men hvad ved menigmand om
spin? 

»Selvfølgelig skal der eks-
perter til når vi skal evaluere
på hvad der er foregået af spin
i valgkampen og hvilke reak-
tioner der har været på den,
men menigmands observatio-
ner er uundværlige fordi eks-
perterne ikke kan holde øje
med alt hvad der foregår af
spin i en valgkamp.

At have oprettet spinnesiden
er ligesom at have øjne alle
mulige steder. Det er sjovt at
se hvor opmærksomme folk
rent faktisk er. Nogle af de ting
vi får indberetninger om er ret
trivielle og måske en anelse
misforståede, men det meste
er interessant, i hvert fald for
en forståelse af hvad alminde-
lige mennesker forstår ved

spin,« fortæller Anders Løv-
green.

Debatten på hjemmesiden
kan selvfølgelig ikke undgå at
komme til at handle om politik
og personfnidder. Derfor er
der også oprettet et specielt
debatforum kun for politik på
spinnesiden. Men kammer de-
batten over eller går i tom-
gang, er det Anders Løvgreens
rolle at bryde ind og prøve at
tilføre debatten nyt indhold.

»Det bliver sværere og svæ-
rere at holde debatten fokuse-
ret på spin, kan jeg fornemme,
men nu har jeg lige spurgt om
spin er interessant som demo-
kratisk fænomen. Og så må vi
se hvilke reaktioner der kom-
mer på det,« siger Anders Løv-
green. 

»Vi har da haft enkelte grim-
me indlæg, og dem lader vi
stå. At en enkelt eller to er
nogle fjolser, skal ikke tvinge
os ud i censur. Men jeg prøver
at vende debatten i opløbet
inden folk hidser sig alt for
meget op.«

Spin som vilkår
At så mange klikker ind på si-
den, er for Anders Løvgreen
udtryk for at spin appellerer til
noget grundlæggende i folk.

»Spin handler i manges øjne
om at man bliver manipuleret
med eller snydt. Og det er da
noget der kan få folk til at skær-
pe opmærksomheden hvis de
føler at nogen løber om hjør-
ner med dem. Det er vel hoved-
årsagen til at folk finder det
interessant.«

Udgangspunktet for folkene
bag spinnesiden.dk er dog ik-
ke at forstå spin som noget
udelukkende negativt. 

»Spin er ikke kun en trussel.
Det er ligeså meget et vilkår
for den måde som politik kom-
munikeres på. Der er masser
eksempler på god spin. Når fx
Claus Hjort Frederiksen og
Mogens Lykketofts spindokto-
rer står frem og forklarer hvad
politikerne bruger dem til, så
er det selvfølgelig stadigvæk
spin fordi de forsøger at tage
brodden ud af kritikken og af-
mystificere spindoktorer. Men

egentlig synes jeg det er meget
godt gået. Det er jo ikke løgn
hvad de siger, selv om det er
klart at det ikke er hele sand-
heden om hvad de som spin-
doktorer bliver brugt til,« siger
Anders Løvgreen der også sy-
nes historien om at en unavn-
given minister skulle have læk-
ket valgdatoen før tid, er ele-
gant. 

»Det er jo ikke specielt rea-
listisk at en minister går bag
ryggen på statsministeren. Det
gjorde de da for at lægge en
føler ud om hvordan reaktio-
nen ville være på et februar-
valg. Og ja, det er manipule-
rende, men det er da meget
godt tænkt.«

Grænsen mellem videnskab
og gætterier virker svævende i
al snakken om spin. Hvordan
kan man videnskabeligt doku-
mentere spin?

»Mange gange er det hævet
over enhver tvivl at der er tale
om spin, men andre gange er
det umuligt at føre bevis for.
Men jo mere analytisk vi for-
holder os til spin, jo klogere

bliver vi også på hvordan spin
kan se ud, og så vi er bedre
rustet til at aflæse det senere,«
siger Anders Løvgreen. 

At det lige er på Humaniora
de spinner, hænger sammen
med en stort anlagt konferen-
ce om spin i november hvor
ideen til hjemmesiden også
opstod.

Ny politisk vækkelse?
Spinnesiden er også et tegn 
på at masser af mennesker sta-
dig godt gider politik. Gad de
ikke det, så kom de ikke ind på
spinnesiden.dk, ligegyldigt
hvor ny den end måtte være,
mener Anders Løvgreen. Og
måske mangler mange vælge-
re en ny måde at kommunike-
re på politisk.

»Jeg får overraskende
mange positive tilkendegivel-
ser. Folk er altid mest tilbøje-
lige til at brokke sig, så jeg tror
faktisk at mange er rigtig gla-
de for muligheden for at kom-
me til orde. Den politiske de-
bat vi kender, passer ikke alle.
Indberetningerne fungerer
godt fordi det er en mere enkel
og overskuelig måde at kom-
me til orde på. Og mange sav-
ner virkelig et sted at gå hen
hvor man kan stole på at det er
politisk uafhængigt. Om vi så
er med til generelt at udbrede
et brugerdemokrati eller et nyt
tiltag i den offentlige debat, 
vil tiden vise. Forhåbentlig kan
vi inspirere til noget nyt. Nu
må vi se hvad vi kan udvikle os
til. Det er et frivilligt projekt,
så vi kan jo ikke blive ved med
at lægge uanede kræfter i det,«
siger Anders Løvgreen.

likl@adm.ku.dk

De spinner på KUA
Med inspiration fra USA kastede to hjemmesider om spin sig ud i valgkampen. Her kan vælgere og eks-

perter afsløre manipulation eller spin i det politiske spil. Spinkontrol.dk måtte opgive kampen efter to 

dage, mens spinnesiden.dk hvor vælgerne indberetter spin, lever videre. Initiativtagerne til spinsiderne er

fra Humaniora på KU.

Læs mere på www.spinkontrol.dk & www.spinnesiden.dk.

SPINMEISTER – Anders 

Løvgreen der er nyuddannet

cand. mag. i dansk, har haft en

hård valgkamp som redaktør 

for spinnesiden.dk. Her kan 

menigmand indberette alskens

rænkespil fra valgkampen. 

Initiativtagerne til hjemmesiden

er fra Humaniora på KU. 

Den femte
statsmagt

På spinnesiden.dk kan vælgerne
komme til orde med deres 

observationer af manipulation 
og feje tricks i valgkampens hede. 

Bag initiativet står forskere 
fra Humaniora på KU
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Der søges en akademisk medarbejder til Lundbeckfondens
uddelingsadministration med reference til fondens forsknings-
chef.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der støtter 
sundheds- og naturvidenskabelig forskning af høj videnskabelig
kvalitet. I de kommende 3 år skal der i alt uddeles ca. 500
mio. kr. til forskere i Danmark. Fonden finansierer således en
betydelig del af den fondsbaserede sundheds- og naturviden-
skabelige forskning i Danmark.

En ansøger med videnskabelig erfaring fra biologisk grund-
forskning foretrækkes.

Arbejdsopgaverne aftales konkret med fondens forskningschef,
og vil bl.a. kunne omfatte behandling af konkrete ansøgninger
til fondens løbende uddelinger, samarbejde med de til fonden
tilknyttede nationale og internationale videnskabelige eksterne
konsulenter og opfølgning på de givne bevillinger samt udfær-
digelse af statistikker og andre opgørelser over fondens udde-
lingsaktiviteter.

Stillingen er en fuldtidsstilling som tænkes aflønnet svarende

kvalifikationer. Åremålsansættelse kan evt. blive aktuel.
Arbejdsstedet er fondens domicil med tiltrædelse snarest 
belejligt.

Ansøgningen bedes være Lundbeckfonden i hænde senest 
15. februar 2005.

Nærmere oplysninger kan fås hos fondens forskningschef
dr.med. Erik Juhl samt på fondens hjemmeside.

Akademisk medarbejder 
til Lundbeckfonden

LUNDBECKFONDEN
Vestagervej 17 • 2900 Hellerup
Tlf. 39128000 • www.lundbeckfonden.dk

til universitetslektorniveau med individuelle tilpasninger efter

Af Richard Bisgaard og 
Søren Bjørn-Hansen 

Har du lyst til at følge
med i diskussionerne
om hvordan landets

største uddannelses- og
forskningsinstitution skal le-
des, er du mere end velkom-
men til at overvære møderne i
Københavns Universitets nye
bestyrelse.

Det besluttede de 11 med-
lemmer af universitetets nye
bestyrelse da de 12. januar
mødtes første gang og enstem-
migt valgte nationalbankdi-
rektør Bodil Nyboe Andersen
som formand og administre-
rende direktør i Lundbeck
Claus Bræstrup som stedfor-
træder. Mens andre universi-
tetsbestyrelser nærmest har
gjort en dyd ud af at behandle
så mange punkter som muligt
for lukkede døre, vil KU’s be-
styrelse gøre det stik modsat-
te. På dens første møde blev
åbenhed i alt fald fastlagt som
princip for bestyrelsens fremti-
dige arbejde. 

Mere konkret betyder det at
møderne er åbne for offentlig-
heden, at dagsordener offent-
liggøres sammen med besty-
relsens mødemateriale, og at
sager der undtagelsesvist må
behandles for lukkede døre,
placeres som sidste punkt på
dagsorden af hensyn til tilhø-
rerne.

Overddragelsesforret-
ning
Generelt havde det første mø-
de karakter af en overdragel-
sesforretning mellem det afgå-
ende konsistorium og den til-
trædende bestyrelse.

Den historisk mest vigtige
begivenhed var da rektor Lin-
da Nielsen ved mødets start
måtte vige bordenden til for-
del for den nye bestyrelsesfor-
mand, Bodil Nyboe Andersen.
Hermed var rektor med et slag
reduceret fra mødeleder til
embedsmand uden stemmeret
der skulle stå til ansvar overfor
bestyrelsen for universitetets
regnskab m.v, mens universi-
tetsdirektør Else Sommer hav-
de til opgave at orientere om
budgettet for 2005.

Begge dele blev taget til
efterretning, men først efter at
formanden havde givet den
nye bestyrelse mulighed for at
komme med eventuelle mar-
keringer til budget og udvi-
klingskontrakt.

Claus Bræstup benyttede
straks lejligheden til at lufte
sin utilfredshed med den nye
ansættelsesbekendtgørelse og
andre snærende bånd fra mi-
nisteriet som udgjorde »en al-
vorlig komparativ ulempe for
universitetet«. I det hele taget
var han af den opfattelse at KU
bør »frigøre sig mest muligt fra
ministeriet«.

Den anden erhvervsmand i
bestyrelsen, Henrik Topsøe,
var skeptisk overfor om det
‘økonomiske råderum’ i bud-
gettet gav plads nok til at ‘vifte
med ørerne’ og imødekomme
nødvendige satsninger i løbet
af året. 

Sprogprofessor Jørn Lund
advarede mod ukritisk at over-
tage de succeskriterier som
administrative generalister op-
ererer med i udviklingskon-
trakterne såsom citationsindex
til måling af forskerprodukti-
vet. 

»Bjørn Lomborg er fx den
mest citerede danske forsker –
men det der siges om ham er
ikke altid lige flatterende«.

Efter disse og lignende mel-
dinger mente formanden at
kunne sammenfatte bestyrel-
sens foreløbige holdning til
udviklingskontrakt således at
den formmæssigt skal leve op
til ministeriets krav, men at
der derudover vil blive behov
for andre plandokumenter.

Nyt udkast til vedtægt
Til gengæld kunne bestyrelsen
ikke uden videre godkende
konsistoriums udkast til nye
vedtægter for universiteter.
Det udenlandske bestyrelses-
medlem Boel Flodgren fra
Lund Universitet fandt forsla-
get alt for omfattende og var
forbløffet over detaljeringsgra-
den i den danske universitets-
lov. 

Hun blev bakket op af Claus
Bræstrup der mente at en så
omfattende vedtægt ville
bringe unødvendige proble-
mer med sig hver gang en æn-
dring skulle laves. Det indebæ-
rer nemlig at ministeriet skal
inddrages. »Og det er jo helt
uforudsigeligt,« understregede
han.

TAP’ernes fællestillidsmand,
Ingrid Kryhlmand, understre-
gede omvendt vigtigheden af
en pædagogisk og forståeligt
formuleret vedtægt hvilket
konsistorium havde forsøgt
ved at indføje relevante passa-
ger fra universitetsloven i ved-
tægterne. 

Efter forslag fra formanden
blev det besluttet at nedsætte
et redaktionsudvalg der skal se
med friske øjne på det forelig-

gende udkast til vedtægter.
Udvalget ledes af Claus Bræs-
trup og har professor Jørn
Lund, student Katrine Møller,
lektor Henrik Prebensen som
medlemmer og universitetsdi-
rektør Else Sommer som se-
kretær.

Honorar
Af særlig interesse for med-
lemmerne var dagsordenens
punkt 6 om eventuelt honorar
til bestyrelsesmedlemmerne.
Som principbeslutning vedtog
bestyrelsen at alle medlemmer
så vidt muligt skal behandles
lige. Da reglerne imidlertid ik-
ke tillader egentligt bestyrel-
seshonorar til internt valgte,
anmodede bestyrelsen KU’s
administration om at finde
måder at yde tilsvarende beta-
ling til de interne medlemmer
gennem personlige tillæg eller
tilskud til studenterorganisa-
tionerne.

For de eksterne medlem-
mers vedkommende har besty-
relsen med udgangspunkt i
ministeriets skøn over forven-
tet tidsforbrug fundet det ri-
meligt at honorere formanden
med 200.000 kroner om året
og de øvrige udefrakommende
medlemmer med 70.000 kro-
ner. Til sammenligning får be-
styrelsesmedlemmerne ved
Syddansk Universitet 50.000
kroner om året og ved Aarhus
Universitet 63.000 kroner.
Formændene får godt det dob-
belte.

Bestyrelsen mødes igen 23.
februar. Se dagsorden og offi-
cielt referat på www.ku.dk/le-
delse/bestyrelse.

Henriks brevkasse
»Hvis du har et problem som du mener KUs bestyrelse kan tage sig af, så send mig

et brev med en beskrivelse af problemet og dine ønsker, mærket bestyrelse«.

VIP-bestyrelsesmedlem Henrik Prebensen, www.prebensen.net/best.

VORES BESTYRELSE – Fra venstre ses 

1. Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

2. Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 

Romansk, Københavns Universitet

3. Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræ-

sentant, Københavns Universitet

4. Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet

5. Bodil Nyboe Andersen, nationalbankdirektør

6. Claus Bræstrup, administrerende direktør, H. Lundbeck A/S

7. Katrine Møller, stud.scient.soc., Københavns Universitet

8. Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana

9. Rie Kjær Poulsen, stud.mag., Københavns Universitet

10. Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S

11. Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds Universitet.

Danmarks mest åbne bestyrelse
I modsætning til de andre universitetsbestyrelser vil Københavns Universitets nye
bestyrelse så vidt muligt føre sine diskussioner for åbne døre
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard og 
Søren-Bjørn Hansen

Det har ligget i kortene si-
den de eksterne med-
lemmer af Københavns

Universitets nye bestyrelse
blev præsenteret for godt et år
siden. Og nationalbankdirek-
tør Bodil Nyboe Andersen blev
da heller ikke ligefrem over-
rasket over at blive udpeget
som formand for KU’s nye be-
styrelse. Allerede ved de indle-
dende informationsmøder i
efteråret blev der nemlig peget
på hende som topkandidat.    

Bodil Nyboe Andersen be-
holder dog sit kontor på Natio-
nalbankens direktionsgang
indtil oktober hvor hun har be-
sluttet at gå på pension. Her-
med får hun bedre tid til at
koncentrere sig om arbejdet
som bestyrelsesformand for
landets største universitet.

»Jeg følte det naturligt at gå
på pension nu. Jeg fylder 65 i
oktober, og det er meget i en
stilling som min,« siger Bodil
Nyboe Andersen og fortsætter: 

»Det er bestemt min plan at
interessere mig for det decen-
trale, daglige liv på institutter-
ne når jeg bliver lidt mere her-
re over min egen kalender, og
det bliver nok i praksis fra

2006. Derimod tror jeg ikke
jeg vil begynde at bevæge mig
rundt til forelæsninger og sid-
de der som en ældre tilhører i
forsamlingen«. 

I stedet har hun blandt an-
det besøg på en række  insti-
tutter i tankerne for at lære
universitetet bedre at kende.
KU’s nye lederskikkelse er dog
godt klar over at der er negati-
ve såvel som  positive forvent-
ninger til bestyrelsen, men
understreger at det ikke er for
at træffe beslutninger at hun
næste år vil bevæge sig ud til
de forskellige fagområder.

»Jeg kommer for at få infor-
mationer og for at lære, ikke
for at blande mig i konkrete
sager. Det står direkte i loven
at sådan noget skal bestyrel-
sen ikke tage sig af. Jeg må ik-
ke og skal ikke blande mig i
den daglige ledelse.«

Ikke daglig leder
Men selv om der er en klar ad-
skillelse mellem bestyrelse og
direktion, så er det ikke uset at
der kan opstå konflikter mel-
lem formand og direktør.

»Det er tit fordi bestyrelses-
formanden vil være for meget
daglig leder. Der er flere ek-
sempler på at det ikke går godt
hvis en virksomhed har det der

hedder en arbejdende besty-
relsesformand. Det skal man
ikke have.«

»Så jeg er meget opmærk-
som på den adskillelse der skal
være mellem den daglige le-
delse og bestyrelsen. Nok sid-
der jeg for bordenden og leder
bestyrelsesmøderne, men det
er rektor der tager sig af den
daglige ledelse og er talsmand
for universitetet. Det har ikke
ændret sig,« siger Bodil Nyboe
Andersen.

Selv om bestyrelsen ikke får
sin daglige gang på universite-
tet, får den dog et lille kontor
stillet til rådighed i professor-
boligen ved Frue Plads. 

»Det vil jeg da nok benytte i
et vist omfang fra november,
blandt andet til møder,« siger
Bodil Nyboe Andersen, om
end hun bor tæt på universite-
tet.

Kollektiv klogskab
Konkrete holdninger til dette
og hint får man ikke listet ud
af Bodil Nyboe Andersen.

»Jeg vil ikke have en hold-
ning til fremtidige bestyrelses-
sager på forhånd. For man kan
jo nemt blive klogere. Det er
en af fordelene ved at være et
kollegium: Man bliver klogere
af at lytte til andre, og den mu-

lighed skal man ikke lade gå
fra sig ved at udtale sig før
man har taget en diskussion i
bestyrelsen,« siger hun.

De eksterne medlemmer af
bestyrelsen har haft to-tre mø-
der i løbet af efteråret hvor de
er blevet introduceret til uni-
versitetets opbygning, regler,
faggrupper med mere.

»Vi har prøvet at holde ører-
ne stive mens overheadplan-
cherne kørte forbi, og det har
været overvældende med alle
de informationer. Alene alle
de begreber og strukturer der
er i forsknings- og uddannel-
sessystemet, er jo for mange 
af os nyt stof. Selv om jeg har
været lektor på KU og endda
siddet i Konsistorium sidst i
70’erne, er der sket umådelig
meget i de sidste 25 år«, siger
Bodil Nyboe Andersen og
understreger at møderne har
været ren manuduktion i hvor-
dan universitetsverdenen ser
ud i dag. 

»Vi har ikke siddet og ud-
trykt vores meninger før hele
bestyrelsen mødtes første gang
12. januar.« 

Skæv bestyrelse
Som bestyrelsesformand føler
Bodil Nyboe at det i meget høj
grad er hendes opgave at få

bestyrelsen til at fungere som
en enhed.

»Det er vigtigt at man føler
sig som del af et kollektiv der
er sammen om en fælles opga-
ve,« siger Bodil Nyboe Ander-
sen der gerne vil have så
mange aspekter og så bred en
debat frem som muligt, lige
meget om medlemmerne er
interne eller eksterne. 

»Vi skal være opmærk-
somme på at overvægten af
medlemmer fra Humaniora og
Samfundsvidenskab ikke kom-
mer til at påvirke vores beslut-
ninger. I virkeligheden kan
man sige at det gør os ekstra
opmærksomme på forplig-
telsen til at repræsentere hel-
heden,« siger Bodil Nyboe An-
dersen 

Åbent universitet
Spørgsmålet omkring hvor
åben den nye ledelse ville være
om sine beslutninger, skabte
især i starten megen polemik
på universiteterne.

Hvor man i universitetsver-
denen er vant til at beslutning-
er tages i fuld offentlighed, så
fungerer så godt som alle be-
styrelser i både private og of-
fentlige virksomheder bag luk-
kede døre.

»Det har jo været ministe-

rens ønske at universiteterne
skal holde åbne bestyrelses-
møder, og det vil vi selvfølge-
lig rette os efter. Så grund-
holdningen er at møderne skal
være åbne og at de kun bør
lukkes under særlige omstæn-
digheder,« siger bestyrelses-
formanden. 

Særlige omstændigheder er
selvfølgelig primært personsa-
ger, men der kan også komme
sager hvor det strategisk kan
være vigtigt at afprøve nogle
holdninger og hvor lukkethed
er nødvendig, forklarer Bodil
Nyboe Andersen. Som for-
mand beslutter hun hvornår et
møde skal være lukket.

Hvem er det nu du er?
Bodil Nyboe Andersen har kun
én ting hun er lidt bekymret
for ved starten på den nye
post. Hun har nemlig svært
ved at genkende folk og huske
deres navne. 

»Jeg håber folk vil bære over
med det, for det er jo lidt pin-
ligt,« smiler hun. 

rjb@adm.ku.dk

sbjh@adm.ku.dk

Røde Kors bejler også til Nyboe
Dansk Røde Kors har indstillet Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen til posten

som præsident for organisationen. Den nye præsident skal vælges ved det årlige 

repræsentantskabsmøde 5.-6. november. 

Pressemeddelelse fra Røde Kors, 25. januar.

VORES FORMAND – »Det er vigtigt at man

føler sig som del af et kollektiv der er sammen om

en fælles opgave,« siger Bodil Nyboe Andersen.En Bodil til bestyrelsen

Den nye besty-
relsesformand 
Bodil Nyboe 
Andersen 
glæder sig til
næste år at
komme rundt
på institutter 
og snakke med
studerende og
ansatte
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VIP-ANSÆTTELSER

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Iperioden 2001-2003 er der
blevet ansat 1.800 professo-
rer, lektorer og adjunkter på

landets universiteter. Men ofte
er der kun få eller i værste fald
slet ingen kvalificerede ansø-
gere når landets universiteter
slår ledige forskerstillinger op.
Tre ud fire stillinger besættes
af forskere der i forvejen er an-
sat på det pågældende univer-
sitet, og hver tiende ansættelse
sker uden opslag. 

Det viser en ny undersøgelse
som seniorforsker Bertel Ståh-
le fra it- og forskningsvirksom-
heden UNI-C’s afdeling for
Statistik og Analyse har lavet
for Videnskabsministeriet. 

Undersøgelsen blev offent-
liggjort blot få dage før hø-
ringsfristen for ministeriets
forslag til en ny ansættelsesbe-
kendtgørelse udløb 17. januar.

»En bekendtgørelse der net-
op skal imødegå mange af de
problemer UNI-C’s undersø-
gelse rejser,« som videnskabs-
minister Helge Sander (V)
skriver i en pressemeddelelse.

Hensigten med den revide-
rede bekendtgørelse er nemlig
lige præcis at skabe en øget
konkurrence imellem de dan-
ske universiteter for at få for-
skerne til at være mere mobile
og få flere kvalificerede ansø-
gere. 

»Ingen er tjent med mistan-
ke om nepotisme,« fastslår
Helge Sander.

Ansætter internt
Derfor er der i forslaget til den
nye bekendtgørelse indføjet at

flertallet af medlemmerne i de
bedømmelsesudvalg der an-
sætter videnskabeligt persona-
le skal være personer der ikke
er ansat på det pågældende
universitet.

Omfanget af den interne re-
kruttering er nemlig steget be-
tydeligt i forhold til den sidste
opgørelse fra 1998-2000. 73
procent af de nyansatte forske-
re i perioden 2001-2003 kom
fra samme universitet mod 69
procent i den foregående tre-
årige periode.

Både fra politisk hold og
internationale forskningseva-
lueringer er der igennem
mange år kommet udmelding-
er om at den interne rekrutte-
ring på universiteterne og den
ringe mobilitet blandt forsker-
ne er et problem, påpeger Ber-
tel Ståhle, manden bag under-
søgelsen.

»Men de mangler måske at
blive fulgt op af handling,«
mener han.

Hvori består problemet med
at forskerne er immobile?

»Jeg ved ikke om det er et
reelt problem for forskningen,
men for at forhindre indavl i
forskerstaben og sikre forsk-
ningens fornyelse og kvalitet,

er det ønskeligt med mobilitet.
Den generelle holdning er at
forskningen udvikles og trives
bedst hvis der findes en stor
mobilitet i forskerstaben, men
det er uhyre vanskeligt at bevi-
se at det forholder sig sådan,«
påpeger han. 

Ændring uden effekt
Bertel Ståhle er en smule over-
rasket over at universiteterne
rekrutterer stadigt flere for-
skere fra egne rækker. Til gen-
gæld er det knap så overras-
kende at der er så få kvalifice-
rede ansøgere til de ledige for-
skerstillinger.

»Forskningen er blevet mere
specialiseret. Fagområderne er
blevet smallere, og dermed er
der kommet større gennemsig-
tighed omkring hvem der er
den førende ekspert inden for
et bestemt felt. Når en stilling
slås op, ved alle kvalificerede
forskere inden for forsknings-
området hvem der har de bed-
ste chancer, og det er ikke sær-
ligt udbredt at søge en stilling
som man ikke har gode chan-
cer for at få,« forklarer Bertel
Ståhle.

Det lave antal af kvalificere-
de ansøgere har fået ministeri-
et til at foreslå ansættelsesbe-
kendtgørelsen ændret så det
ikke blot som hidtil er profes-
sorater der skal opslås interna-
tionalt, men også lektorater.
Målet er at profilere de danske
universiteter for at tiltrække
udenlandske forskere og skabe
øget konkurrence omkring
stillingerne.

Ændringen vil dog næppe
have større praktisk betyd-
ning, mener Bertel Ståhle. Iføl-
ge hans undersøgelse er det
nemlig langt fra altid at pro-
fessorater opslås internatio-
nalt selv om det af bekendtgø-
relsen fremgår at dette skal
være hovedreglen. Desuden
modtager universiteterne også
ofte ansøgninger fra uden-
landske forskere til stillinger
som slet ikke er slået op inter-
nationalt.

Og så er det i øvrigt noget
vrøvl at påstå at der ingen kon-
kurrence er imellem forskerne
og imellem universiteterne,
mener Bertel Ståhle:

»Forskerne konkurrerer jo
løbende om  forskningsmidler

og om at få publiceret mest
muligt, og universiteterne
kæmper om ph.d.-stipendier
etc.«

KU er lunkne
På Københavns Universitet er
der heller ikke ligefrem udelt
begejstring at spore over Vi-
denskabsministeriets forslag
til en ny ansættelsesbekendt-
gørelse.

I sit høringssvar til Viden-
skabsministeriet skriver Kø-
benhavns Universitet således
at det er »med stor undren at
universitetet ser et forslag til
en revideret ansættelsesbe-
kendtgørelse som indeholder
en stramning og øget central
styring i forhold til den nugæl-
dende ansættelsesbekendtgø-
relse.«

Da ansættelsesbekendtgø-
relsen senest blev revideret i
1998 var det for at »skabe en
hurtig og ubureaukratisk an-
sættelsesprocedure.« Ifølge KU
vil ministeriets forslag til en ny
bekendtgørelse dog i stedet
gøre ansættelsesproceduren
langsommelig. 

Det betyder at universiteter-
ne ikke vil være konkurrence-
dygtige på det internationale

rekrutteringsmarked. Be-
kendtgørelsen vil dermed få
den modsatte effekt idet den
tunge proces vil få mange af
de bedste ansøgere til at vælge
ansættelse andetsteds. Det er
for høj en pris at betale for at
undgå mistanke om nepotis-
me, påpeger KU.

Bestemmelsen om at flertal-
let af bedømmelsesudvalgenes
medlemmer skal være hentet
udefra mener KU derfor er
unødvendig. Ofte er det ikke
relevant at have et flertal af
eksterne bedømmere. KU kan
ikke se hvorfor ministeriet øn-
sker centrale regler på det om-
råde. Universiteterne kan sag-
tens fastsætte bestemmelserne
på det punkt uden ministeriel
indblanding, mener KU.

Københavns Universitets hø-
ringssvar vil nu i lighed med
de andre indkomne hørings-
svar indgå i ministeriets videre
behandling af den nye ansæt-
telsesbekendtgørelse.

Datoen for hvornår den en-
delige bekendtgørelse træder i
kraft, er uvist på grund af det
forestående folketingsvalg.
Man afventer en ny minister,
lyder det fra Videnskabsmini-
steriet.

dong@mail.djh.dk

Læs Bertel Ståhles undersøgelse
»En forskerstab i forandring«
på www.unic.dk.

En ny ansættelsesbekendtgørelse skal
fremme mobiliteten blandt forskerne
ved de danske universiteter og for-
bedre universiteternes muligheder 
for at rekruttere topforskere 
fra både ind- og udland. 
Det kniber det nemlig 
med i øjeblikket

Få kvalificerede ansøgere
til forskerstillinger
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Attraktiv arbejdsplads?
»I en tid med akademikerarbejdsløshed falder de unge forskere bestemt ikke over hin-

anden for at blive ansat på landets universiteter. Godt hver anden af de cirka 1.800 stil-

linger, der blev besat fra 2001 og frem til 2003, tiltrak kun én kvalificeret ansøger. Og

hver tiende stilling blev kun besat takket være kvalificerede udenlandske ansøgere.«

Information om ny undersøgelse fra UNI-C, 13.januar 2005. 
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FORL IG

Af Lise K. Lauridsen

De studerende kan få eks-
tra SU-klip, de fastan-
satte får kollegialt ar-

bejde godskrevet som arbejds-
tid mens de deltidsansatte un-
dervisere fungerer som gratis
arbejdskraft i studienævn og
bestyrelser rundt omkring på
universiteterne. 

For de cirka 1.000 deltids-
ansatte der underviser på Kø-
benhavns Universitet, kan det
være en rigtig dårlig forret-
ning at forsøge at få indfly-
delse via studienævn og aka-
demiske råd. Undervisnings-
assistent Morten Hjelt har de
sidste tre år været medlem af
studienævnet på Musikviden-
skab. Havde han fået en time-
løn på 200 kroner som han
normalt får på universitetet, så

ville Morten Hjelt have tjent
50.000 kroner på arbejdet i
studienævnet.

»Hvis jeg havde vidst at jeg
ville tabe så mange penge på
at deltage i studienævnsarbej-
det, ville jeg ikke have meldt
mig,« fortæller Morten Hjelt
for hvem 50.000 kroner svarer
til udbetalingen for et halvt års
arbejde på KU.

Morten Hjelts tid i studie-
nævnet har betydet mange
ekstra timers arbejde på grund
af fx en ny studieordning. 

Idealistisk fæ
En opfordring fra rektor Linda
Nielsen til samtlige medlem-
mer af kollegiale organer på
KU om at fortsætte deres ar-
bejde efter den 31. januar hvor
de efter planen skulle træde
tilbage, er faldet Morten Hjelt

og et par af de andre deltids-
ansatte i studienævnene for
brystet. 

Baggrunden for forlæng-
elsen af medlemmernes valg-
periode er at KU’s nye besty-
relse som lige er tiltrådt, end-
nu ikke har truffet beslutning
om hvordan medlemmerne af
de kommende studienævn og
akademiske råd skal findes. 

»Da jeg fik det brev, flød bæ-
geret simpelthen over. En ting
er at jeg vidste det var ulønnet
arbejde da jeg blev valgt ind i
studienævnet, en anden ting
er at skulle blive siddende
endnu længere uden nogen
kompensation. Det vil jeg sim-
pelthen ikke,« siger Morten
Hjelt og fortsætter: »Det er en
fuldkommen grotesk situation
at de deltidsansattes medind-
flydelse i de kollegiale organer

skal være afhængig af om de
kan mønstre et eller andet ide-
alistisk fæ der er villig til at ar-
bejde gratis,« siger Morten
Hjelt.

Han har derfor sammen
med sin suppleant takket nej
til forlænge sin periode på pos-
ten. En anden deltidsansat er
blevet udpeget til at overtage
Morten Hjelts plads i studie-
nævnet.

Torn i øjet
Personalechef på KU, Søren
Nissen, har ingen hjemmel til
at udbetale penge til deltids-
ansatte der deltager i frivilligt
politisk arbejde på universite-
tet.

» Umiddelbart kan man ha-
ve stor sympati for Morten
Hjelts holdning – og det arbej-
de, han uvederlagt har gjort i

studienævnet – , men selv om
det kan være et meget betyde-
ligt arbejde, fx at udarbejde
nye studieplaner, så er det at
deltage i kollegiale organers
arbejde jo en del af medarbej-
derindflydelsen på institutio-
nens ledelse og dermed i med-
arbejderne egen interesse,« si-
ger Søren Nissen. 

Formand for Dansk Magis-
terforening, Ingrid Stage, for-
klarer at de deltidsansattes
forhold i de kollegiale organer
er en torn i øjet på fagfor-
eningen.

»Vi har prøvet at gøre op-
mærksom på det urimelige i
de deltidsansattes forhold de
sidste 30 år, men Finansminis-
teriet er hverken til at hugge
eller stikke i. Så det lidt letkøb-
te svar til deltidsansatte er at
de må undlade at deltage i ar-

bejdet i råd og nævn hvis de
ikke vil arbejde gratis. Det er
utilfredsstillende, for de del-
tidsansatte burde også have
noget at skulle have sagt på
universiteterne, men som situ-
ationen er i øjeblikket, er der
ikke noget at gøre ud over at
håbe på at de enkelte studie-
nævn tager hensyn til de del-
tidsansattes tidsforbrug og
eventuelt kompenserer med-
lemmerne af studienævnet
hvis de fx udfører studieud-
viklende arbejde, for det må
de gerne,« siger Ingrid Stage. 

likl@adm.ku.dk

Bortvisning 
annulleret
Københavns Universitet og Dansk Magister-
forening har indgået  et forlig som ophæver 
bortvisningen af lektor Børge Kristiansen
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Af Jeppe Dong Abrahamsen

Lektor Børge Kristiansen får
lov til at fortsætte på Afde-
ling for Tysk og Neder-

landsk ved Københavns Uni-
versitet.

Kort før jul blev den interna-
tionalt meget anerkendte for-
sker ellers bortvist med øje-
blikkelig virkning fra universi-
tetet hvor han har været ansat
i 35 år, men Børge Kristian-
sens fagforening, Dansk Ma-
gisterforening, har nu på hans
vegne forhandlet et forlig på
plads med Københavns Uni-
versitet som annullerer bort-
visningen.

Børge Kristiansen har ingen
kommentarer til forliget, men
oplyser dog over for Universi-
tetsavisen at et forlig for ham
var det mest fordelagtige rent
økonomisk, omstændigheder-
ne taget i betragtning.

Det indgåede forlig betyder

at Børge Kristiansen får lov til
at arbejde som forskningslek-
tor fra sit domicil på Frederiks-
berg mod at den 62-årige lek-
tor frivilligt går på pension 1.
februar 2006. Desuden får
Børge Kristiansen lov til at af-
slutte vejledningen af sine tre
specialestuderende.

Børge Kristiansen kommer
dog ikke længere til at under-
vise ligesom han heller ingen
administrative forpligtelser
har for fremtiden.

Den del af forliget skal ses i
lyset af at Børge Kristiansen
netop blev bortvist fordi han
efter universitetets mening ik-
ke passede »den studenterrela-
terede del« af sit arbejde.

Mere specifikt lød universi-
tetets begrundelse for bortvis-
ningen at han ikke havde sva-
ret på to e-mails fra studeren-
de inden for den gældende
frist, at han ikke havde givet
afdelingen oplysninger om si-

ne specialestuderende trods
tre rykkere samt at han ikke
havde indleveret eksamens-
spørgsmål til skriftlig eksamen
til tiden. Det var desuden iføl-
ge universitetet en skærpende
omstændighed at han tidligere
er blevet tildelt en advarsel. En
advarsel som Børge Kristian-
sens advokat såvel som Dansk
Magisterforening imidlertid
afviste som uberettiget.

Ingen kommentarer
Bortvisningen af Børge Kristi-
ansen medførte en sand storm
af protester fra både studeren-
de og forskerkolleger fra både
indland og udland. Op mod 90
studerende skrev under på et
protestbrev til rektor Linda Ni-
elsen ifølge Berlingske Tiden-
de der også bragte et åbent
brev underskrevet af 45 dan-
ske og udenlandske forskere
som alle protesterede mod
bortvisningen.

FRED – Lektor Børge Kristiansen har fået sin bortvisning fra Afdeling for Tysk

og Nederlandsk ophævet. 

Ifølge Børge Kristiansen selv
har han desuden modtaget et
hav af støtteerklæringer i form
af både breve, telefonopring-
ninger og e-mails.

Parterne har som en del af
forliget aftalt at lægge låg på
sagen hvorfor ingen af dem
ønsker at kommentere hver-
ken bortvisningen eller forliget
i detaljer. 

Fællestillidsmand for magis-
trene på Det Humanistiske Fa-
kultet ved Københavns Univer-
sitet, lektor Henrik Prebensen,
oplyser over for Universi-
tetsavisen at en sådan aftale er
almindelig i sager som denne,

men at den slags sager heldig-
vis er meget ualmindelige.

»Sådan et forlig er en slags
fredsslutning hvor parterne
opgiver at sætte deres opfat-
telse af hvad der er ret og ri-
meligt igennem,« forklarer
Henrik Prebensen og tilføjer:

»Sagen er et vidnesbyrd om
at universitetslærere ikke er
ansat på andre vilkår end der
gælder på det øvrige arbejds-
marked. Enhver lønmodtager
kan afskediges. Er der uover-
ensstemmelser om hvorvidt de
formelle regler og aftaler over-
holdes, kan en fagforening fø-
re sagen til voldgift. Udfaldet

af en voldgiftssag er altid be-
hæftet med en vis usikkerhed.
Derfor er et forlig oftest at
foretrække. For os tillidsfolk
gælder det i det daglige om at
bidrage til at vore kolleger ikke
til egen skade overvurderer
den grad af frihed i ansættel-
sesforholdet og i tilrettelæg-
gelsen af arbejdet som tradi-
tionelt og i konsekvens af ar-
bejdets natur gælder. Der er
ikke tale om en ubegrænset
frihed, og sådan som dansk ar-
bejdsret fungerer, er arbejdsgi-
veren den stærke part i tilfæl-
de af konflikt.«

dong@mai.djh.dk

ARBEJDSFORHOLD

Deltidsansatte arbejder gratis
De deltidsansatte må betale dyrt for at få indflydelse på KU

Skandaløs fyring
»Hvis bortvisningen af dr.phil. Børge Kristiansen virkelig foretages på baggrund af de klagepunkter, der

nævnes i Berlingske Tidende 20. december (ubesvarede e-mails fra to studerende, en for sent afleveret 

eksamensopgave til en eksamen samt tilbageholdelse af navne på tre specialestuderende), så er der 

ganske enkelt tale om en af de største skandaler i dansk universitetshistorie.«

Åbent protestbrev fra studerende og ansatte på Tysk. Berlingske Tidende, 8. januar 2005.
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FLYTNING

Af Lise K. Lauridsen

De majestætiske gule
murstensbygninger ved
søerne funkler i den

skarpe januarsol. Det er ikke
til at se det, men efter at have
været på puppestadiet i mere
end seks år, er Kommunehospi-
talet nu for alvor ved at for-
vandle sig til Center for Folke-
sundhed og Samfund.

Et smut ind gennem porten
fra Øster Farimagsgade, og du
er som landet på en bedre, bri-
tisk campus. 

Inskriptionerne i porten og
diverse håndværkeres arbejds-
redskaber afslører at vi ikke
befinder os på en campus med
hundreder af år på bagen. De
højloftede lokaler med kirkeli-
ge hvælvinger, lange gange
med små kontorer og haverne
mellem bygninger virker ellers
som bygget til universitetsliv.

»Ja, man føler sig næsten
hensat til Oxford,« lyder det
fra driftschef Erwin Koster der
har ansvaret for at få alle de
praktiske og tekniske installa-

tioner på Kommunehospitalet
til at fungere. 

Erwin Kosters medarbejdere
fra Driftsområde Indre By flyt-
tede som de første ind på Kom-
munehospitalet i starten af de-
cember. Siden har de ledet sla-
gets gang for de godt 200
medarbejdere fra Folkesund-
hed, Sociologi og Fællesadmi-
nistrationen som i de seneste
to måneder er flyttet ind på
KU’s nyeste adresse.

Undervisning 
i operationsstuen
Sammen med driftschef Erwin
Koster og husinspektør Mo-
hammad Siddiq træder vi ind i
bygning 7 ud mod Øster Fari-
magsgade. 

De lange ganges skarpe
grønne, orange og blå nuancer
er bibeholdt i bedste hospitals-
look for at holde udgifterne til
istandsættelse nede, forklarer
Erwin Koster.

Sengepladser og operations-
stuer er nu forvandlet til
undervisningslokaler med
splinternye stole og borde med

Københavns Universitet prin-
tet i metallet. Men selv om alt
ser helt jomfrueligt ud i den
skarpe vintersol, så har Kom-
munehospitalet faktisk haft
premiere som universitet.

»Undervisningen på Inter-
national Sundhed begyndte i
lokalerne her 5. januar. Og på
Sociologi holder de deres før-
ste eksamen her to dage efter
de er flyttet,« fortæller Erwin
Koster.

Et par sociologistuderende
forsøger at komme ind i eksa-
menslokalerne i kælderen,
men kan ikke huske koden.
Mohammad Siddiq lukker
dem ind.

»Det er meningen at id-kor-
tet skal bruges som adgangs-
kort overalt på Kommunehos-
pitalet, så det bliver muligt at
bruge fx computerrum og fæl-
lesarealer på alle tider af døg-
net, men det fungerer ikke
endnu,« forklarer Mohammad
Siddiq. 

Langtfra alt er fikst og fær-
digt på de mere end 45.000
kvadratmeter ved søerne. Den

gamle operationsstue med af-
løb i gulvet til blodet, står sta-
dig hen med de gamle fliser på
gulvene og krakelerende væg-
maling.

»Det skal nok blive hyggeligt
her,« siger Siddiq: »Selv om
mere end 20 håndværkere er
sikre på at de har set et gen-
færd heroppe.«

Underjordisk kantine
Mellem Kommunehospitalets
to hovedbygninger er der små
haver før man går igennem
endnu en port. 

Vi går under jorden i byg-
ning 5. ‘Træningsbassin’ lyder
den mystisk betegnelse på et
skilt der viser ned i kælderen
under den centrale bygning.
Ved siden af en bred gang
finder vi et virvar af små hyg-
gelige spiserum, før man når
frem til selve kantinen og køk-
kenet. 

Når Kommunehospitalet er
fuldt udbygget og alle de nye
beboere er flyttet ind, skal
kantinen betjene cirka 4.500
studerende og 800 ansatte.

Og det famøse træningsbas-
sin er der skam stadigvæk.
Kommunehospitalets tidligere
beboere der primært var ældre
medborgere, har her kunnet
strække og træne de slidte
lemmer i vand.

»Måske det kunne blive en
fredagsbar som i de vilde
60’ere med fællesbadning,«
griner Erwin Koster og tilføjer
at KU ikke har lejet det flisebe-
klædte lokale med bruse- og
omklædningsrum.  

Ingen på linien
Alt i alt synes de to chefflytte-
folk at første etape af flytning-
en til Center for Folkesundhed
og Samfund er gået rigtig
godt. 

Til august kommer det helt
store rykind når det samfunds-
videnskabelige fakultetssekre-
tariat, Statskundskab,
Antropologi, dele af Psykologi
samt de resterende afdelinger
fra Folkesundhed skal flytte
ind på Kommunehospitalet. 

Hvis Koster skal nævne en
mindre fadæse i forbindelse

med flytningen, så er det at KU
i to timer i december ikke hav-
de nogen omstilling for folk
der ringede på KU’s hoved-
nummer.

Universitetets centrale tele-
fonomstilling er nemlig også
flyttet fra Nørregade i Indre By
til større og lysere lokaler i en
lille bygning midt i Center for
Folkesundhed og Samfund.

»Her er skønt,« siger overas-
sistent i omstillingen Kari Stef-
fensen og slår ud med armene
i det kæmpestore lokale med
vinduer i loftet: »Planen er dog
at vi skal sidde i hovedbyg-
ningen ud til Øster Farimags-
gade.« 

Sociologi pakker ud
De fleste lokaler bag Kommu-
nehospitalets porte ligger sta-
dig øde hen her i januar, men i
bygning 16 er aktiviteten høj. 

Hele Sociologisk Institut er
på tre dage flyttet fra Linnés-
gade ved Israels Plads til Kom-
munehospitalet.

Der er flyttekasser i to-tre
meters højde, en vildfaren stu-

I kapløb med vintergækkerne er der i løbet 
af januar skudt en helt ny campus op på 
Københavns gamle kommunehospital 

En 
campus 
skyder 
frem

F O T O S  L I Z E T T E  K A B R É

Et særligt sted
»Kommunehospitalet er af væsentlig historisk, bymæssig og arkitektonisk betydning. Ved etablering af

Center for Folkesundhed og Samfund vil der blive taget udgangspunkt i disse værdier.«

Fra rapporten ‘Center for Folkesundhed og Samfund på Københavns Universitet’, april 2002.
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derende skal aflevere sin eksa-
mensopgave, og et par kontor-
damer spiser frokost midt flyt-
telandskabet.

»Det er helt utroligt at det
kan lade sig gøre,« fortæller
institutleder på Sociologi, 
Peter Abrahamson: »Min tele-
fonforbindelse er begyndt at
virke for en time siden, og vi er
også kommet på nettet allere-
de her den første dag.«

For Peter Abrahamson har
flytningen først og fremmest
betydet at han har fået ryddet
op. 

»Jeg tror jeg har smidt 25
kasser papir ud.«

Derudover kommer den nye
adresse til at samle de fleste
samfundsfaglige displiner på
KU på et sted frem for som
hidtil på seks forskellige adres-
ser. 

Også for personalet på
Sociologi der før sad på hver
sin side af Linnésgade, betyder
indflytningen mere kollegialt
samvær og et langt bedre inde-
klima.

»Lokalerne i Linnésgade har

hverken været rengjort eller
vedligeholdt i lang tid, så det
er virkelig rart at være her,«
fortæller Peter Abrahamson.

Rekord i flyttekasser
For lektor Jørgen Elm Larsen
på Sociologi bliver det dog lidt
af en opgave at få plads til sit
gamle kontor på den nye
adresse ved søerne. 

På begge sider af døren til
hans kontor hober kasserne
sig op i tre-fire lag. Inde på
kontoret er der også udsigt til
flyttekasser overalt.

»Jeg er stadig på venteliste
til reolopsætning. Indtil da er
jeg gået lidt i stå,« forklarer
han. 

Mere end 70 flyttekasser
har Jørgen Elm Larsen pakket,
og det er vist en uofficiel re-
kord på Sociologi.

»Jeg har arbejdet som for-
sker siden 81-82, så selvfølge-
lig har jeg samlet lidt sam-
men,« siger Jørgen Elm Larsen
der dog også har fået ryddet
op i bunkerne og smidt ud.  

Alle møblerne bliver der ik-

ke plads til, men Jørgen Elm
Larsen er overbevist om at han
nok skal få plads til de 70 kas-
ser på de ca. 15 kvadratmeter
kontor. 

»Mange er kasserne er bare
pakket fornuftigt, så flyttefol-
kene ikke skulle slæbe sig
halvt fordærvede,« siger han
og klapper på kasserne.

Den lukkede afdeling
På den tidligere psykiatriske
afdeling i Kommunehospita-
lets bagerste hjørne er potte-
planterne, familiebillederne,
arkiverne og bøgerne kommet
på plads på Marianne Chris-
tensens kontor.

Den tidligere lukkede afde-
ling er nu beboet af Afdeling
for Medicinsk Kvinde- og
Kønsforskning som hører
under Folkesundhedsviden-
skab. 

Til august flytter psykolo-
gerne ind i den anden side af
bygningen hvor de gule vægge
og havestuen med udsigt mod
søerne endnu står uberørt
hen, men indtil da bor kvinde-

forskerne i et lidt afsides hjør-
ne.

Lektor Birgit Petersson fra
Afdeling for Medicinsk Kvinde-
og Kønsforskning er på visit 
på fuldmægtig Marianne
Christensens kontor. 

I hendes eget virker nøglen
endnu ikke, men døren står på
klem til det smalle kontor hvor
et kaos af reoler, flyttekasser,
stole og skriveborde venter på
at komme på plads.

Selv om kontorerne på Kom-
munehospitalet er mindre end
i Panumbygningen, hvor de
havde til huse før 15. decem-
ber, så er kollegerne Birgit og
Marianne rigtig glade: »Nu har
vi jo både fået have og havud-
sigt,« siger Marianne Christen-
sen og tager et kig ud gennem
det buede vinduesparti hvor
en eftertragtet lille bid blåt
blinker én i møde. 

likl@adm.ku.dk

Fra hospital 
til campus:

1994: 
Et privat arkitektfirma spørger Københavns Kom-

mune om Kommunehospitalet (KH) er til salg. 

1995:
Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) beslutter at

sælge. Københavns Universitet (KU) får gennem-

ført tekniske undersøgelser af  KH for at finde ud

af om kvaliteten af bygningerne er god nok og

hvad det vil koste at bygge om.

1996: 
KU lægger billet ind på køb af KH.

1998: 
KH lukker og sættes til salg.

1999: 
Ejendomsselskabet Norden køber hospitalet. 

2000:
KU får lov at lave en lejekontrakt med Norden af

ministeriet. Indflytning ventes at ske allerede i fe-

bruar 2001. Forhandlinger om at universitetet skal

til at betale husleje til staten.

2001: 
Indflytning på KH udskudt p.g.a. forhandlinger om

hvad universitetet skal betale i husleje. 

2002: 
Planen for Center for Folkesundhed og Samfund

ligger klar.

2003: 
Finansministeriet godkender udflytning til KH samt

huslejen. Lejekontrakten underskrives. Renovation

og ombygning sættes i gang.

2004:
KH gøres klar til campus. I december flytter Indre

Bys bygningsdrift, Almen Medicin, International

Sundhed og Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning.

Januar 2005: 
Sociologisk Institut flytter. 

August 2005: 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat,

Statskundskab, Antropologi, dele af Psykologi og

resten af Folkesundhedsvidenskab flytter ind.

2007:
Nyt auditorium med plads til 450 personer færdigt.

2008: 
Resten af Psykologi flytter ind på KH.

SØKIG – Kontor på Kommunehospitalet med

udsigt i millionklassen.

HELDIG ADJUNKT – Adjunkt på International

Sundhed Tania Dræbel er midlertidigt den heldige

beboer af et af kontorerne med udsigt til søerne

på det nye Center for Folkesundhed og Samfund. 

KASSETÆNKNING – Lektor Jørgen Elm 

Larsen venter på reolopsætning så han kan 

få sine 70 flyttekasser pakket ud og ind på 

sit nye kontor på Kommunehospitalet.

Mange år på venteliste
»Efter flere års forhandlinger er Center for Sundhed og Samfund på det tidligere 

kommunehospital ved Søerne og Botanisk Have i København en realitet. Folketingets 

finansudvalg har godkendt planerne der blandt andet indebærer en husleje på cirka 

32 millioner kroner om året i de næste 20 år.«

Morgenavisen Jyllands-Posten, JP København, 10. juni 2003.
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INTERVIEW

FORSKNINGSMODEL – 
Ikke mange i Oxford ved at 

Kamilla Miskowiak arbejder som

fotomodel ved siden af sine stu-

dier. »Der er så mange fordom-

me knyttet til det at være model.

Og så er jeg oven i købet blon-

dine.«

Et 
smukt
sind
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Af Jeppe Dong Abrahamsen

Hvor mange fotomodeller der bruger 
ord som ‘neurogenerativ’, vides ikke.
Hvor mange hjerneforskere der har en

modelkarriere at se tilbage på, står også hen i
det uvisse. Kamilla Miskowiak passer på begge
beskrivelser, og så har hun fået et legat på
800.000 kr. til sine ph.d.-studier i Oxford.

Kamilla Miskowiak neddroslede sin model-
karriere da hun blev grebet af sit psykologistu-
dium. Det var trods alt for vanskeligt at forene
arbejdet som model med tilværelsen som stude-
rende. Og så måtte glamouren og pengene vige
til fordel for neuropsykologien og hjerneforsk-
ningen.

»For mange mennesker er modelarbejdet fri-
stende, for der er mange penge i det, og det er
da også sjovt at komme ud at rejse, men jeg har
brændt så meget for forskning og studiet at det
egentlig ikke har været svært at skulle sige nej
til modelopgaverne. Men det har da været en
mærkelig situation,« smiler Kamilla Miskowiak.

Ikke bare brænder Kamilla Miskowiak for sit
studium. Hun har også evnerne. 

Efter hun afsluttede sin bachelorgrad ved 
Københavns Universitet i 2003, blev Kamilla
Miskowiak således optaget på masteruddan-
nelsen på det højtestimerede University of Ox-
ford hvor hun tog det første år af sin overbyg-
ning. Noget de fleste må nøjes med at drømme
om. Man skal nemlig igennem en hård selek-
tionsprocedure.

Europas bedste
For det første kræver det mange penge at finan-
siere et ophold på universitetet i Oxford – i Ka-
milla Miskowiaks tilfælde 100.000 kroner som
hun dels fik skrabet sammen dels ved at søge
fonde, dels via modelarbejde. 

For det andet skal man have et rent tital i ka-
raktergennemsnit samt tre anbefalinger inden
man når frem til det telefoninterview med en
professor fra Oxford som udgør den sidste for-
hindring.

»Jeg var skrækslagen. Jeg sad og rystede i
bukserne ved telefonen da jeg skulle snakke
med ham,« husker hun.

Det var altså noget af et nåleøje Kamilla Mis-
kowiak slap igennem. University of Oxford blev
da også i efteråret kåret til verdens femte bed-
ste og Europas bedste universitet af den meget

velansete engelske avis Times Higher Education
Supplement.

Der er så mange dygtige studerende at det næ-
sten er skræmmende, synes Kamilla Miskowiak:

»Jeg har hele tiden følt at jeg har sneget mig
ind. At jeg ikke rigtig var berettiget til at være
der, og at nu måtte jeg sørme ikke afsløre at jeg
ikke var lige så klog som de andre. Jeg fandt
dog hurtigt ud af at jeg faktisk godt kunne sige
noget fornuftigt og intelligent.«

Da året var gået og de sidste eksaminer over-
stået, modtog hun University of Oxford’s højes-
te udmærkelse, ‘overall distinction’, som gives
til studerende der udelukkende har høstet top-
karakteren ‘distinction’. Det svarer til et snit på
mindst 10,0. Kun tre ud af 15 studerende på
hendes hold fik ‘overall distinction’.

Åbne professorer
Det høje faglige niveau hos de studerende i 
Oxford betyder at der er en anderledes tæt kon-
takt imellem undervisere og studerende end
Kamilla Miskowiak oplevede på Københavns
Universitet.

»Udover den dybe respekt vi studerende har
for professorerne, så er der ikke et skel imellem
os. Alle er så optaget af at kunne tilføre viden-
skaben noget, og det højere mål gør at man slet
ikke tænker på hvem der er højere positioneret
end andre,« fortæller Kamilla Miskowiak.

»Det er en selvforstærkende effekt. Professo-
rerne forventer at de studerende er så dygtige
at de er værd at lytte til, og det gør at de stude-
rende tør komme frem med de ideer de har.«

Det kommer fx til udtryk ved de ugentlige
forskningsseminarer hvor forskere udefra kom-
mer og præsenterer hvad de forsker i.

»Alle er samlet – både professorer og stude-
rende – og kommenterer så på forskningen, gi-
ver gode råd, spørger og uddyber nogle ting. 
Efter seminarerne er der drinks, vin og snacks,
og så networker man. Det er det allervigtigste,«
ler hun og uddyber:

»Man går hen og snakker med de professorer
som man egentlig længe gerne har villet tale
med fordi de laver noget som er interessant i
forhold til ens egne interesser. I og med at de er
så åbne over for ens ideer, får man hurtigt nogle
aftaler, så på den måde synes jeg det har åbnet
mange døre rent forskningsmæssigt. Det har
gjort at jeg har fået en gejst og en lyst til at for-
følge mine ideer og også en tiltro til dem.«

Roning og store baller
Der foregår dog også en masse sociale aktivite-
ter som gør det til en nydelse at gå på universi-
tetet i Oxford, understreger Kamilla Miskowiak.

Der er bar hver fredag, masser af store baller
– altså ikke dem i forlængelse af benene – og
ugentlige formelle middage. 

»På den måde får man en meget stor social
omgangskreds,« påpeger Kamilla Miskowiak.

Ifølge det internationale kontor gik der i
2003-04 i alt 29 danske studerende på Univer-
sity of Oxford. Kamilla Miskowiak stødte dog
ikke på mange af dem da hun var der første
gang. I stedet har hun været sammen med nog-
le af de mange andre internationale studerende
på University Oxford.

Modsat i Danmark bor de fleste studerende
på såkaldte ‘colleges’ på campus som man skal
optages på for at kunne studere på Oxford.

»Er man først indskrevet på et college, er det
ikke særlig velset at man skifter college senere.
Så har man
forladt sin fa-
milie. Man er
oftest medlem
af sit college
resten af li-
vet,« forklarer
hun.

Og så er der
jo alle traditionerne. Den mest kendte er kapro-
ningen mod rivalerne fra University of Cam-
bridge.

»Da de vandt i roning, var det en meget stor
skuffelse,« siger hun.

Til gengæld kan Oxford prale af at være høje-
re rangeret på listen over verdens bedste uni-
versiteter. Cambridge er “kun” nummer seks.

»Om sommeren er der også en tradition hvor
man tager ud og punter. Det foregår i en slags
båd hvor man står op med en lang stang, og så
skal man stange sig vej igennem floden. Det er
rigtig sjovt, og så sidder man i solskinnet bagef-
ter og drikker pimms som er en sød alkoholisk
drink,« smiler hun.

Ph.d. om EPO
Det er tydeligt at Kamilla Miskowiak glæder sig
til at komme tilbage til Oxford i slutningen af
januar. Da Universitetsavisen møder hende,
foregår det i hendes lejlighed på Østerbro. Efter

at hun fik sin mastergrad i sommeren 2004,
vendte hun nemlig hjem til Psykologi på KU for
at tage det sidste årsværk af overbygningen.

På seks måneder vel at mærke. Hun tog både
et par fag, var i praktik og skrev speciale i løbet
af efterårssemestret.

»Det har været lidt hårdt,« medgiver hun og
smiler skævt som om hun er klar over hvor gro-
tesk det egentlig lyder.

Kamilla Miskowiak har netop færdiggjort sin
kandidatuddannelse, så nu er hun klar til den
næste udfordring: et tre års ph.d.-projekt i Ox-
ford. I projektet skal hun undersøge om det fra
cykelsporten så kendte og berygtede doping-
middel EPO har en positiv effekt på mennesker
med hjerneskader og psykiske lidelser. 

Projektet kommer til at koste 1,2 millioner
kroner, men pengene har hun allerede skaffet.
Blandt andet modtog hun i efteråret et legat fra
Lundbeckfonden på hele 800.000 kroner.

Perspektiverne for hendes projekt er en for-
bedring i behandlingen af mange forskellige

psykiske og neurale lidelser
som Alzheimer, Parkinsons og
demens. 

Sammen med blandt andet
lektor Jesper Mogensen har
hun allerede i forsøg med rot-
ter påvist at EPO faktisk har en
positiv effekt på den funktio-
nelle genopretning efter en

hjerneskade. Nu vil Kamilla Miskowiak så i sit
ph.d.-projekt lave forsøg med EPO på mennes-
ker.

Ph.d.-projektet betyder nok en yderligere
neddrosling af hendes modelkarriere. Men fak-
tisk er der ret få personer der overhovedet ved
at hun har poseret foran blitzende kameraer
blandt andet på Hawaii og Den Dominikanske
Republik. Ligesom folk i modeverdenen heller
ikke er klar over at hun har eksperimenteret
med rotter og forsker i hjernen og psyken.

»I Oxford har jeg holdt det hemmeligt at jeg
er model. Der er så mange fordomme knyttet til
det at være model. Når jeg har sagt det, har det
været til mine gode venner, og det har været ef-
ter flere måneders bekendtskab fordi det farver
meget hurtigt folks mening om en. Og så er jeg
oven i købet blondine, så det er jo vand på de-
res mølle.«

dong@mail.djh.dk

Kamilla Miskowiak er 24 år og kandidat i
psykologi fra KU. Hun er netop vendt tilbage
til University of Oxford for at tage en 
ph.d.-grad i neuropsykologi. Med sig har 
hun en lille million kroner
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»Vi brænder jo alle for forskning, 
så selv om vi er en broget flok fugle,
har vi alligevel noget grundlæggende
til fælles.«

Oxford satser på udlændinge
»I øjeblikket udgør ikke EU-studerende syv procent på Oxford, og universitetet vil gerne

have tallet op på 12 procent – alt sammen i et forsøg på at skærpe konkurrencen blandt

de studerende og derved hæve det akademiske niveau, så de kan være med på samme

niveau som amerikanerne.«

Ingrid Stage, Dansk Magisterforening, Berlingske Tidende, 2. februar 2005.
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Københavns Universitets historie indledtes
som bekendt i 1479 med oprettelsen af den læ-
reanstalt, som fortsat har sit domicil midt i
Hovedstaden som umiddelbar nabo til Frue Kir-
ke og ikke langt fra Københavns Slot på Slots-
holmen, hvor nu Centraladministrationen, re-
gering og Folketing holder til. Altid tæt på mag-
ten og ofte med det problem at holde den rette
afstand. Det første Konsistorium hed slet ikke
Konsistorium, men kaldte sig for congregatio
universitatis, universitetsforsamlingen, og om-
fattede doktorer og magistre samt andre med
universitetsgrader, der fungerede som lærere. 
I denne forsamling valgtes rektor for et halvt år
ad gangen, og her blev truffet beslutning om
universitetets overordnede anliggender på den
måde, at hvert fakultet drøftede dagsordenens
enkelte punkter, inden de enkelte fakulteters
beslutninger forelagdes for rektor, som afgjorde
sagen.  

Rektorvalget fandt ved det ældste universitet
sted i et aflukket rum, et konklave, som vi ken-
der det i dag fra pavevalg, og der gjaldt samme
regel, at ingen måtte forlade lokalet, førend et
valg var truffet. 

Lignende bestemmelser kendte man fra an-
dre europæiske universiteter, men man var dog
ikke gået så vidt som i Rostock, hvor det forven-
tedes, at valget skulle være overstået, inden et
vokslys var nedbrændt. Ingen kan beskylde
middelalderen for at savne ledelsesidealer om
hurtighed og effektivitet.

Ved universitetets genoprettelse efter refor-
mationen blev ansvaret for universitetets indre
styrelse lagt i hænderne på rektor og dekaner-
ne, men i løbet af de første tiår udvidedes for-
samlingen til at bestå de faste lærere, nemlig tre
teologer, universitetets jurist, for der var kun
en, to medicinere og seks repræsentanter fra
det lavere såkaldte artesfakultet. 

Om kongen eller andre med myndighed der-
til har godkendt denne måde at indrette univer-
sitetets styre, ved vi ikke. Alt tyder på, at Kon-
sistorium, som man begyndte at kalde denne
lærerforsamling, er skabt i praksis. Ordet op-
træder ikke i fundatsen fra 1539, men det be-
nyttedes i praksis i de første ti år af universite-
tets historie. Møderne blev i hvert fald siden
1563 holdt i den såkaldte konsistoriebygning i
universitetets gård, som står der endnu, og den
ældste bevarede protokol stammer fra 1599. Si-
den midten af 1500-årene har der altså været et
organ, der benævntes som Konsistorium, og det
var det organ, som styrede institutionen indad-
til, repræsenterede universitetet udadtil og i det

hele taget stod som det sted, hvor der blev truf-
fet overordnede beslutninger om akademiske
anliggender og undervisning. 

Konsistorium blev af kongen bedt om udta-
lelser og responsa om spørgsmål, som krævede
universitetets særlige sagkundskab, men det var
også universitetets opgave at vogte over, at util-
ladelige skrifter ikke blev trykt eller solgt her i
landet og hertil kom også andre forpligtelser
som tilsyn med kirker m.v. Alt det krævede som
regel et ugentligt møde, som traditionelt blev
onsdag, og hertil indkaldtes i mange år mundt-
ligt ved at universitetets pedel, som man kaldte
betjentene, gik rundt til konsistorialerne og for-
kyndte dagsordenen.

Blækklatter i protokollen
I tidens løb udvidedes antallet af professorer
ved Københavns Universitet, men antallet af
konsistorialer, som man benævnte Konsistori-
ums medlemmer, blev fastholdt, og Konsistori-
um fastholdt i århundreder sin position som
universitetets øverste organ. 

Vi kan i dag følge Konsistoriums historie gen-
nem årene, og Konsistorium er jo samtidig en
art rød tråd gennem Københavns Universitets
egen historie. Protokoller og sager fra flere
hundrede års virksomhed ligger pænt ordnet i
arkivkasser på Rigsarkivet, og ud af det fyldige
stof har retshistorikeren og statsretslæreren,
professor Henning Matzen hentet stof til sin
bog “Kjøbenhavns Universitets Retshistorie”,
som udkom i anledning universitetets 400 års
jubilæum, og mere fyldigt kan der læses om de
styrende organer i det jubilæumsværk, som ud-
kom i anledning af universitetets 500 års jubi-
læum i 1979. 

Men Konsistoriums historie er selvfølgelig ik-
ke universitetets historie. Universitetets historie
handler om noget helt andet. Den handler først
og fremmest om den forskning, som universite-
tets ansatte har præsteret, og de bidrag institu-
tionen har ydet til det danske samfund ved at
uddanne i tusindvis af kandidater. Her satte
Konsistorium selvfølgelig rammen, men indhol-
det blev skabt andre steder. 

Men tilbage til Konsistorium. I akterne kan vi
læse om biskop Jesper Brochmand, der i 1658
søgte at beskytte studerende, som havde op-
trådt respektløst over for tidens ledende stand,
adelen. Vi kan læse om sære konflikter, der op-
stod i forbindelse med studenternes tjans som
ligbærere. Vi kan læse om svigtende habilitets-
regler, der gjorde det muligt for professorerne i
Konsistorium at lægge et særligt godt ord for fa-

miliemedlemmer, der søgte universitetets stil-
linger og om stadige stridigheder mellem pro-
fessorerne, om problemer med at få universitets
lærere til at overholde undervisnings- og andre
forpligtelser og meget andet i dag kuriøst stof,
som vidner om en institution af individualister,
som det til stadighed har været svært at holde
styr på. 

Akademiske diskussioner foregik på latin,
men økonomiske trakasserier afhandledes på
dansk med ikke altid sirlig gotisk skrift. En gang
i 1770 blev professor Obelitz så vred i Konsisto-
rium, hører vi, at han lavede en stor blækklat i
protokollen, og det og andre kuriosa kan vi så
more os over i dag. På en eller anden måde er
det lidt svært at tage historien om en forsam-
ling af femten selvhøjtidelige professorer, som
søger at styre sig selv og andre, helt alvorligt.
Ludvig Holberg indlagde en mild parodi på
Konsistorium i sin komedie “Maskerade”, men
skrev dog ikke komedier om komiske professo-
rer. Han holdt sig til oppustede bondestudenter,
der pralede af unyttige kundskaber, og det var
jo også en mere subtil måde at fortælle verden
på, hvad de gik rundt og lavede på universite-
tet. 

Ved universitetsfundatsen fra 1788 blev med-
lemstallet fikseret til 16 medlemmer, tre fra
hvert af de højere fakulteter, teologi, jura og
medicin og syv fra det filosofiske fakultet.

Autonom trods enevælde og 
folkestyre
Det hele begyndte at gå meget bedre, efter at
Wilhelm von Humboldts uddannelsestanker om
den frie og rene videnskab i første halvdel af
det det 19. århundrede havde sat sig igennem. 

Fra 1817 var det en særlig kongelig udnæv-
nelse, der gav sæde i Konsistorium, og fra 1829
ledsagedes den ære af en velkomst med kage og
madeira serveret af en særlig pokal. Se, det var
der jo noget ved! I 1795 var der nogen, der end-
da blev så grebne af tidens frihedsånd, at de
kunne foreslå studenterrepræsentation i Kon-
sistorium men det blev der nu ikke noget af. 

Til gengæld var der en del småsnak indbyr-
des og uopmærksomhed, hvis vi skal tro en al-
vorsmand som den juridiske professor I.E. Lar-
sen, der i 1842 afgav en betænkning med for-
skellige forslag til forbedringer i forretnings-
gangen. 

Man talte også om at oprette en egentlig læ-
rerforsamling med en art forretningsudvalg,
men det kom der heller ikke noget ud af, førend
i 1850, hvor man fik en akademisk lærerfor-

VIDENSKABET
HISTORIE

Af Ditlev Tamm

Universitetet har gennemgået en opera-
tion. Et af universitetets ældste organer,
Konsistorium, holdt i december 2004 op

med at fungere og er blevet erstattet af et nyt.
Reaktionerne og deltagelsen i anledning af op-
erationen har været beherskede.  

Operationen forløb tilsyneladende smerte-
frit, og nu venter vi på at se, hvordan patienten
klarer omstillingen til en ny tilværelse. Konsisto-
rium ved Københavns Universitetet holdt den
15. december 2004 sit sidste møde, og dets
funktioner er herefter overgået til en bestyrelse.  

Man fristes til at tale om en bortgang “ohne
Schall und Rauch”, som man sagde, da den
tysk-romerske kejser Frantz II efter sine neder-
lag til Napoleon i 1804 besluttede at nedlægge
sin kejserkrone som tysk-romersk kejser og fort-
sætte som østrigsk kejser. 

Det er i dag historie, som det tysk-romerske
rige. Og historien har naturligvis andre ek-
sempler på gamle institutioner, som må vige,
når en ny tid stiller ændrede krav. Her i H.C.
Andersen-året må vi konstatere, at “Det nye
Aarhundredes Musa” for universitetet blev en
bestyrelse med eksternt flertal, og der skal da
også straks for ikke at skabe tvivl lyde et: “Vær
hilset, du det nye Aarhundredes Musa!”  

En operation, som den universitetet har ople-
vet, giver de pårørende anledning til selvbesin-
delse og til at kaste et blik både bagud og frem-
ad i tiden og overveje forløbet, som førte frem
til indgrebet. Måske er der en dag nogle, som
vil have svært ved at forstå, at Konsistorium så-
dan bare kunne gå bort. Eller måske vil fremti-
dens universitetshistorikere ved en analyse af
situationen nå frem til, at det ikke kunne gå på
anden måde. Allerede nu kan vi formentlig
konstatere at Konsistorium ikke var et livsvig-
tigt organ. Universitetet har foreløbig overlevet,
og det er tilmed en politisk forhåbning, at det
organ, som nu transplanteres ind, hvor Konsis-
torium var, kan få indgivet patienten ny energi.
Altså i virkeligheden slet ikke en farlig opera-
tion, men et hurtigt og effektivt indgreb for at
redde patienten og skabe grundlag for et fortsat
godt liv.     

Ældre end en kæmpeskildpadde
Konsistoriums nøjagtige alder ved operationen
kendes ikke, men den var ikke under 400 år.
Mere end selv Stillehavets sindige kæmpeskild-
padder og mindre end nogle af de gamle ege-
træer, der står som symbol på kraft og tradition. 

Efter mere end firehundrede år i spidsen for 
Københavns Universitetet afløses Konsistorium nu 
af en bestyrelse. I den anledning byder professor 
Ditlev Tamm velkommen til den ny styrelsesordning
og forklarer, hvorfor det måtte gå, som det gik.

Exit Konsistorium
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samling, men bibeholdt Konsistorium, som fort-
satte i den hidtidige form, mens lærerforsam-
lingen reduceredes til at være valgforsamling
uden egentlig indflydelse.

Konsistorium søgte og har så vidt man kan 
se bestræbt sig på at fastholde universitetets
autonomi i forhold til en ofte truende omver-
den, der gerne ville blande sig i universitetets
beslutninger, og det er vel i virkeligheden det
bedste, der kan siges om det nu amputerede 
organ. 

Konsistorium var et organ for universitetets
selvstyre, og selv om hverken dets beslutninger
eller form var så imponerende endda, så lykke-
des det at fastholde så nogenlunde under både
enevælde og folkestyre, at universitetet var en
institution for sig, i hvis anliggender statsmag-
ten skulle blande sig så lidt som muligt.          

I 1880 trak det op til, at universitetet skulle
have en ny fundats i stedet for den nu knap
hundrede år gamle fundats fra 1788, der var in-
stitutionens grundlov. Den var i tidens løb ble-
vet suppleret med et omfattende regelsæt, og
det fik man alt sammen styr på ved at lade den
juridiske professor Goos redigere en “Samling
af de for Universitetet gjældende Retsregler, ud-
arbejdet af Konsistorium” i 1884-85, og heref-
ter var det ikke mere så presserende med et nyt
regelgrundlag. Universitetet klarede frisag og
kunne fortsætte efter de hidtidige regler, som
for jurister blev et eksempler på såkaldte præ-
konstitutionelle forskrifter, der endnu var gæl-
dende. Det var den særlig udsøgte del af retssy-
stemet, der byggede sin legitimitet på regler,
der var ældre end grundloven, og som derfor
forudsatte benyttelsen af den særlige kgl. an-
ordningsform. Lidt antikveret, men fint og pas-
sende uoverskueligt, og dermed lige noget, der
passede en selvbevidst institution som Køben-
havns Universitet. Og sådan fik det lov til at bli-
ve ved. 

Lidt justeringer hist og her, men grundlæg-
gende en ordning, hvor lærerforsamlingen kun
sjældent indkaldtes, mens Konsistorium mødtes
regelmæssigt og hvor ledelsen varetoges af rek-
tor, der i mere komplicerede spørgsmål, som
krævede juridisk sagkundskab kunne støtte sig
til den såkaldte referendar, der efter traditio-
nen var den yngste juridiske professor i Kon-
sistorium.

En ny virkelighed
Etableringen af en lærerforsamling var en poli-
tisk følge af de konstitutionelle ændringer efter
1848. I 1901 skete et systemskifte, og en ny re-

gering af Venstre blev udpeget, som havde par-
lamentarisk støtte i Folketinget. 

Årtiers forfatningskamp var overstået, og og-
så denne nye ånd holdt sit indtog på universite-
tet, hvor nye regler betød, at dekanerne fik fast
sæde i Konsistorium, og universitetets lærerfor-
samling fik øget indflydelse på Konsistoriums
sammensætning og virksomhed. 

Gammelmandsvældet var brudt, men til gen-
gæld var kimen nu lagt til en større opsplitning
i fakultetetsinteresser. Fra 1936 var der 20 med-
lemmer af Konsistorium, nemlig fem dekaner
og 15 valgt af lærerforsamlingen, således at
hvert fakultet havde fra to til fire pladser.          

Grundprincippet bag ordningen var universi-
tetets frihed. Det var selvstyre under ansvar, og
det hele gik galt den dag, Konsistorium ikke
længere kunne lukke virkeligheden ude. En vir-
kelighed, som var, at der i årene efter Anden
Verdenskrig skete en stadig stigning i antallet af
lærere, som ikke var professorer i takt med, at
den undervisningsbyrde, som skulle løftes blev
større og større på grund af øget studentertil-
strømning til universitetet, uden at Konsistori-
um rigtigt gjorde noget ved det. 

Man skulle tro, at det blev nødvendigt at
drøfte, hvordan andre end universitetets pro-
fessorer kunne få noget, der bare lignede ind-
flydelse på egen situation, og man skulle tro, at
de akademiske kvalifikationer i lærerkorpset
måtte drøftes, men inden det rigtigt kom så
vidt, blev Konsistorium overhalet af verdensbe-
givenhederne. 

De begyndte som de fleste revolutioner i Pa-
ris, hvor universiteterne stod lige så uforbered-
te, og en svag efterdønning ramte i april 1968
København, hvor en studenterdemonstration
blev modtaget med en positiv holdning til æn-
dringer fra universitetets daværende rektor. 

Det hele endte mod mange professorers pro-
test med en ny styrelsesordning, der opretholdt
Konsistorium, men nu således, at en tredjedel
af medlemmerne var studerende. Nogle år efter
blev ordningen den, at halvdelen af pladserne
deltes mellem studerende og ikke-videnskabe-
ligt personale. 

Og da behjertede politikere i 1977 søgte at
ændre det, således at lærerne kom i flertal,
stemte Konsistorium nej. Konsistorium havde
nu placeret sig selv i frontlinien, når det gjaldt
om at give indflydelse til andre end det, som nu
hed lærergruppen, som omfattede mange an-
dre end professorer, og samtidig demonstreret,
at for Konsistorium handlede det om personer
og ikke om sagen. 

Prestige over styr
Universitetets styrelsesordning blev en prøve-
sten på, hvad demokrati egentlig er. En af dem,
som vidste noget om det, var juristen, professor
Alf Ross, som betragtede universitets nye styre
som en ond karikatur af det han anså som en af
det antikke Grækenlands fornemste gaver til
menneskeheden. 

Et universitet og dermed en institution med
et klart formål om at være i front, når det gjaldt
forskning og undervisning på højeste niveau
kunne naturligvis ikke ledes af et organ, hvoraf
en betydelig del af medlemmerne ikke havde
indsigt i nogen af delene. Fra at være et organ,
som man kunne smile lidt af, var Konsistorium
blevet et vartegn for usaglighed og dilettantis-
me i beslutningsprocesser, som i stedet for at
fremkalde smil måtte give anledning til mere
end let hovedrysten. 

Konsistorium og mange andre af universite-
tets styrende organer var ikke længere fora for
saglig debat, men politiske forsamlinger, der
varetog særinteresser. Sådan tog det sig ud, og
ingen, der kendte bare lidt til tingene, var i tvivl
om, at sådan var det også et godt stykke hen ad
vejen. 

I løbet af få år fik universitetet sat det meste
af sin prestige som uddannelsesinstitution over
styr, og dermed forsvandt muligheden for at
fastholde tidligere tiders relative selvstyre. Be-
slutninger, der hidtil havde været institutionens
egne, blev truffet i Undervisningsministeriet,
og valg til ledende poster som medlem af Kon-
sistorium, dekan eller studienævnsformand var
ikke attråværdige for den, der anså sin opgave
for at være undervisning eller forskning. 

Poster og valg blev led i magtspil, der ofte
slet ikke handlede om universitetets vel som he-
le, men om personlig profilering, enkelte grup-
pers eller til nød fakulteters egne interesser. Og
sådan fik det lov til at gå nogen tid, indtil uni-
versitetets styrelse igen blev et politisk anlig-
gende. Konsistorium var der ikke rigtig nogen,
der troede på mere, og det hjalp ikke med en
saltvandsindsprøjtning i 1992 i form af reduk-
tion af studenter- og tap-indflydelse og med
indsættelse af to eksterne medlemmer dog
uden definerede beføjelser. 

Det politiske forbillede var nu andre organis-
mer, som forventes at levere et produkt. De har
typisk en ledelse, som står til ansvar for en be-
styrelse. Det havde universitetet jo også, men
slagkraften var hæmmet af valgene og dermed
de valgtes afhængighed af vælgerne. Og helt
åbenbart var det også, at stærke dekaner kunne

svække den centrale ledelse og dermed gøre le-
delsesansvaret illusorisk.

Velkommen til ny bestyrelse
Her måtte der sættes ind, hvis noget effektivt
skulle gennemføres. Resultatet blev et meget
kraftigt brud med den nedarvede ordning. 

Bruddet er i mindre omfang knyttet til afskaf-
felsen af valgordningen. Det afgørende nye er,
at universitetets bestyrelse og dermed øverste
ledelse for et flertals vedkommende er udpeget
blandt andre end universitetets ansatte eller stu-
derende, og at bestyrelsen ansætter rektor, som
ansætter dekanerne og står til ansvar over for
bestyrelsen som en administrerende direktør. 

Det er et stort skridt som på afgørende måde
demonstrerer det fuldstændig rigtige, at univer-
sitetet ikke er sit eget, men samfundets. Univer-
sitetet har en stor og vigtig opgave at løse både i
det danske samfund og i en international
sammenhæng. 

Det hidtidige system fungerede ikke tilfreds-
stillende, og den, der skriver disse linier hører
til dem, som med forventning imødeser en for-
andring. Der er i universitetets nye styrelses-
form muligheder for at realisere store tanker,
men der er også nye muligheder for at komme
galt af sted, hvis magtkoncentrationen kommer
på afveje. Ledelsen skal finde en balance. Le-
delsens er jo også universitetets, ikke bare sam-
fundets, og det stiller krav både at være en dy-
namisk kraft på institutionen og at vise udadtil,
hvad institutionen kan byde på. 

Vi bød den nye bestyrelse velkommen som
“Aarhundredets Musa”, men vi er jo i samme si-
tuation, som i Andersens historie “Tolv med
Posten”: “Naar et Aar er omme, skal jeg sige
dig, hvad de Tolv have bragt dig, mig og os Alle
sammen. Nu veed jeg det ikke, og de veed det
nok heller ikke selv, – for det er en underlig Tid
vi leve i”. 

Og hermed siger vi farvel til det gamle Kon-
sistorium og byder den nye bestyrelse velkom-
men. Gerne til kage og madeira som i 1829,
men først og fremmest til samarbejde om at
fremme Københavns Universitet. Som de gamle
sagde: ad multos annos – i mange år endnu.         

Ditlev Tamm er professor 
dr.jur et phil. ved Det Juridiske
Fakultet.
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FØR OG NU – I mere end 400 år af Køben-

havns Universitets 525-årige historie har der på

universitetet været afholdt konsistoriemøder.

På billedet til venstre ses et kobberstik af O.H

Lode fra Müllers Pinakotek, KB der forestiller et

konsistoriemøde på Københavns Universitet i

1754. Den nye universitetslov der blev vedtaget

i 2003, betyder et farvel til Konsistorium og vel-

kommen til en bestyrelse med ekstern repræ-

sentation der påbegyndte sit virke fra nytår. Her

til højre ses et familiefoto af de sidste konsisto-

rialer ved konsistoriets allersidste møde den 15.

december 2004.
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Der er bred enighed blandt politikerne. Danmarks
fremtid, befolkningens velfærd, virksomheder-
nes innovation, landets arbejdspladser – alt dette

afhænger i høj grad af vores vidensproduktion og vores
evne til at anvende denne viden. Enigheden er så stor
at det ikke er ganske nemt at skelne imellem hvad der
siges fra de forskellige politiske aktører. Se en gang på
nedenstående eksempler:

• Vi skal fostre de bedste idéer, opfindelser og produk-
ter i både erhvervslivet og på de offentlige læreanstal-
ter. Derfor vil vi investere 10 milliarder kroner i forsk-
ning, udvikling og uddannelse. Sådan ruster vi Dan-
mark til den stigende konkurrence fra øst. Når de 
andre er billigere, skal vi være bedre. (Venstres valg-

program)

• Vi skal satse på viden og uddannelse hele livet. Vi vil
investere 2 mia. kr. ekstra i forskning og uddannelse
allerede næste år og mere i de følgende år. Vi vil for-
doble antallet af ph.d.-studerende. Vi vil styrke sam-
arbejdet mellem universiteter og erhvervsliv. (Social-

demokraternes valgprogram)

• Videnssamfundet skal styrkes. Vi skal have som ambi-
tion, at de bedste videregående uddannelser styrkes,
samtidig med at forskningen får et ekstra løft opad.
Derfor vil vi bruge 10 mia. kr. ekstra frem til 2010 på
at styrke Danmark som et videnssamfund. Investe-
ringerne skal bruges på forskning, udvikling, uddan-
nelse og iværksætteri. Det vil være med til at sikre
Danmark som et idérigt samfund og medvirke til, at
erhvervslivet kommer i front i den globale konkur-
rence. (De Konservatives valgprogram)

Vi kan kun hilse det velkomment at forskning og ud-
dannelse er gjort til et vigtigt tema i folketingsval-

get og at der loves nye forskningsmidler af en betydelig
størrelsesorden. Og det er nødvendigt med et væsent-
ligt løft. I dag investeres der ti mia. kr. i den offentlige
forskning. Det gyldne måltal har igennem de sidste år
været at den samlede forskning – privat og offentlig –
skal øges til tre procent af bruttonationalproduktet. Det
vil kræve at vi i 2010 skal investere godt 16 mia. om
året i den offentlige forskning hvis det offentlige som

planlagt skal stå for den ene procent. At store europæ-
iske lande som Italien, England og Tyskland heller ikke
investerer nok, er ingen trøst, tværtimod. I Europa er vi
bagud med investeringer i forskning og uddannelse i
forhold til både USA og fjernøsten.

Forskning og uddannelse gør os klogere, det er alle
enige om, og det er til glæde for alle, uanset man så

lægger en kulturel eller en økonomisk synsvinkel på
det. Det økonomiske regnskab har den fordel at det kan
gøres kontant op. Det kan påvises at forskning er en in-
vestering der giver et godt afkast. Analyser viser at
forskning og innovation gør virksomhederne mere kon-
kurrencedygtige. En stigning i udgifterne til forskning
og udvikling på 0,1 procent af bruttonationalproduktet
vil således på lang sigt føre til en stigning i produktivi-
tetsniveauet med op til 0,6 procent. Det er også påvist
at et års højere uddannelse i gennemsnit vil øge brutto-
nationalproduktet med fem procent på lang sigt. 

Det er således ikke nogen dårlig forretning at inves-
tere i forskningen og i universiteterne. Problemet

for politikerne kan være at det økonomiske afkast ikke
viser sig her og nu – ja måske ikke engang inden for
den enkelte politikers egen valgperiode. Har man der-
for et ønske om at kunne se resultaterne af sine valg og
prioriteringer, kan det godt virke fristende at springe
forskningen og de længere uddannelser over og kun 
fokusere på det der skaber umiddelbar glæde. Det må
imidlertid frarådes, og som citeret ovenfor synes det 
da heller ikke umiddelbart at være tilfældet. Så selv om
det måske umiddelbart kan være vanskeligt at skelne
imellem hvad der nu loves fra den ene eller den anden
politiske kant, er det måske heller ikke det vigtigste.
Det vigtige er at der også handles når valget er over-
stået. Og satsningen skal begynde allerede med ud-
formning af Finansloven for 2006, for ellers når vi ikke
at opbygge den kapacitet og de kompetencer som alle
er enige om at der skal til.

Efter valget: Handling

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 
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Idisse dage med en meget po-
sitiv udvikling i rygepolitik
over hele verden kan det vir-

keligt undre at Københavns
Universitet er en institution
hvor det stadigvæk kan være
yderst problematisk og ubeha-
geligt at være ikke-ryger og ik-
ke-tålende af cigaretrøg. Man
skulle tro at siden det er mu-
ligt at forbyde rygning på alle
offentlige steder, inklusive ca-
feer, i et helt land, Italien, så
burde det være en smal sag at
skabe et miljø uden gener for
ikke-rygende studerende på
KU.

Men nej.
Og lad det være sagt med

det samme: dette brev handler
ikke om at nogen burde holde
op med at ryge og er heller ik-
ke rettet mod rygere overhove-
det. For der er absolut intet
værre end andre mennesker
der uindbudt blander sig i
hvorledes og hvordan man
burde leve sit liv. Og derfor
finder jeg mig aldeles ikke i at
nogen andre skal bestemme at
jeg skal indånde cigaretrøg når
jeg møder op på mit studie.

Jeg vil hermed gøre op-
mærksom på situationen i de
to bygninger som jeg som bio-
logistuderende færdes i da jeg
af egen erfaring ved hvordan
forholdene er på henholdsvis
H.C. Ørsted Institutet og 
August Krogh Institutet.

Situationen på August
Krogh
August Krogh har en rygeraf-
deling i stuen og en ikke-ry-
gerafdeling på 1. sal på de of-
fentlige arealer. Da der ingen
afskærmning er imellem de to,
bliver ikke-rygende studeren-
de stadig generet af den dårli-
ge luft der uhindret siver op.
For dem der ikke har prøvet
det før, eller er ikke-rygere, er
symptomerne: hovedpine, tør
svælg, næsehule og øjne, et
tungt hovede og eventuelt ap-
petitløshed og kvalme. 

Heldigvis eksisterer der en
kantine med aflukkede døre
og vægge hvor man kan ophol-
de sig hvis man ikke ønsker at
blive fysisk utilpas som nævnt
ovenfor.

Nu er det jo bare sådan at
kantineformynderen tror at
han bestemmer rygereglerne
på KU (hvilket han aldeles ikke
gør da dette er en offentlig in-
stitution) og har givet tilla-
delse til bestemte personer til
at ryge i et ikke-ryger område! 

For at gøre det hele værre,
drejer det sig om KUs eget 
personale som her groft over-
træder reglerne – og som KU
derfor kan gøres ansvarlig 
for!

Derfor: få styr på jeres an-
satte og iøvrigt også den kan-
tineformynder som I har givet
tilladelse til at drive kantinen,

RYGEPOLIT IK

Stop
røgforurening
på KU

SVAR

Den vedtagne rygepolitik 
skal overholdes

Rektor har bedt Arbejdsmiljø-
sektionen, Teknisk Adminis-
tration besvare ovenstående
læserindlæg.

Københavns Universitet har
for adskillige år siden vedtaget
en rygepolitik som gælder for
hele universitetet. I henhold til
denne er rygning ikke tilladt i
universitetets undervisnings-
lokaler og auditorier, i labora-
torier, på gangarealer o.lign.
Rygning er ikke tilladt i lokaler
hvor mere end én ansat skal
opholde sig, medmindre kolle-
gerne er indforståede med at

der ryges. Rygning er tilladt på
eget kontor og i særlige ryge-
områder.

Bl.a. på grund af at de byg-
ningsmæssige forhold på KU
er meget varierende fra områ-
de til område, er kontrollen
med og administrationen af
rygereglerne overladt til den
lokale ledelse som har ansva-
ret for at sikre at rygereglerne
bliver overholdt. 

Det vides derfor ikke præcist
i hvilket omfang rygereglerne
efterleves. En række klager på
de enkelte institut- og fakul-
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IUniversitetsavisen (nummer 17/04) kommen-
terer filosoffen Jan Faye i et interview teolo-
gen Jakob Wolfs bog Rosens råb. Denne kom-

mentar har ikke til hensigt at tjene som indlæg i
den polemik. I stedet er det intentionen at præ-
cisere et aspekt som forbliver tvetydigt efter
læsningen af interviewet, nemlig hvorvidt det
er irrationelt at operere med en Skaber som op-
hav til vores erfarede virkelighed. 

Allerede overskriften drejer indholdet i ret-
ning af at enhver forestilling om at universet er
gudskabt, er noget vrøvl: »Filosof om intelligent
design-teorien: ‘Det er simpelthen noget slud-
der’«. Det fremgår af interviewet at det imidler-
tid ikke er teorien som helhed som bliver disku-
teret – det ville være et væsentligt mere omfat-
tende projekt – men udelukkende Rosens råb
(det anføres at interviewet er udsprunget af at
Universitetsavisen bad Jan Faye om at kommen-
tere Jakob Wolfs bog). 

Darwinismens begrænsninger
Umiddelbart kan man undres over at darwinis-
men den dag i dag kan vække så stærke følelser
såvel når der bliver sat spørgsmålstegn ved den
som når den bliver brugt som argument imod
en religiøs verdensanskuelse, altså såvel hos til-
hængere som modstandere af den. 

Årsagen hertil er formentlig at darwinismen
giver anledning til spørgsmål som ligger hinsi-
des dens domæne, og som angår nogle meget
intime overbevisninger om ikke bare hvordan,
men hvorfor universet og vi selv er blevet til.
Bag spørgsmålet om darwinisme versus intelli-
gent design-teori spøger altså en polemik om
hvorvidt der findes en vilje bag det faktum at li-
vet eksisterer, eller om verden i sidste ende er et
nihil, et intet som er opstået ved en tilfældighed
eller ved selvgenerering.

Da darwinismen i det 19. århundrede af nog-
le blev forstået som en falsificering af Guds ska-
belse af verden, var det ikke første gang at na-
turvidenskab og religion var på kollisionskurs.
Siden det religiøst funderede verdensbillede be-
gyndte at blive udfordret i renæssancen (opda-
gelsen af et fjerde kontinent, Galilei, Koperni-
kus, osv.), har en tro der læser Bibelen bogsta-
veligt, været i defensiven. 

Det er imidlertid en fejl at mene at darwinis-
men kan gives en absolut status der endegyl-
digt kan forklare verdens tilblivelse og årsagen
til livets opståen. Hvis man er ikke-essentialist –
som er en skepticistisk position og den domine-
rende trend p.t. på Humaniora – er det siden
Kant et epistemologisk aksiom at vores erken-
delse er endelig og at enhver absolut påstand,
herunder såvel en bekræftelse som en afvisning
af en Skaber, aldrig vil kunne hverken bevises
eller modbevises. 

Netop fordi vores erkendelse er begrænset, er
det lige så uvederhæftigt at bruge Darwin som
argument imod Guds eksistens som at ville be-
vise Guds eksistens videnskabeligt. Videnskabs-
historien er fuld af fantastiske argumentationer
for og modeller af hvad som helst, fra ansigt-
strækkenes afspejling af personligheden, over
socialdarwinismen og til videnskabens ophøj-
else til religion (Comte). 

Darwinismen er et produkt af en tidsalder, en
videnskabelig model som allerede er blevet re-
videret og udfordret af andre modeller, og kan
altså ikke bruges som et argument imod Guds
eksistens. 

Materialismen på vej ud
Samtidig er der meget der tyder på at vi er ved
at bevæge os definitivt væk fra hvad man kunne
kalde et materialistisk videnskabeligt paradig-
me – det som Jan Faye tilsyneladende forsvarer. 

Det materialistiske videnskabsideal indebæ-
rer at århundredgamle vidensområder som
metafysik, teologi eller litteratur ikke kan have
noget væsentligt at sige om verdens beskaffen-
hed. Naturvidenskaben (herunder darwinis-
men) har affortryllet vores livsverden ved på
forhånd at diskvalificere enhver ikke-materiel
forklaring på begivenheder i den. 

På samme tid har det affortryllede viden-
skabsideal fået monopol på en totaliserende
verdensfortolkning og har dermed overtaget
den plads som det religiøst funderede verdens-
billede havde. Siden i al fald Husserl er det ble-
vet påpeget hvordan den menneskelige bevidst-
hed, herunder aspekter som erkendelse, erfa-
ring, identitet, moral, følelser, osv. ikke kan re-
duceres til en materialistisk forklaringsmodel
(fx biokemiske processer i hjernen). 

Når nu det forholder sig sådan med ét aspekt
af virkeligheden – den menneskelige bevidst-
hed – er der så nogen rationel grund til at ude-
lukke at også andre aspekter af verden kan fal-
de udenfor en rent materialistisk forklarings-
model? Er der nogen rationel grund til ikke at
lade videnskaben indgå i dialog med de ikke-
materialistiske forudsætninger der findes i den
menneskelige kultur som helhed (religion,
kunst, filosofi), sådan som mange af de største
moderne naturvidenskabsmænd gjorde (Koper-
nikus, Kepler, Galilei, Huygens, Newton, etc.)? 

At troen på Gud er kompatibel med fremra-
gende akademisk arbejde viser nutidige filosof-
fer (nogle er endda rationalister om en hals) af
format som Paul Ricoeur, René Girard, Emma-
nuel Levinas, Gianni Vattimo eller Jean-Luc 
Marion, og videnskabsmænd som Einstein, 
Lemaître, Heisenberg, Lejeune, Pasteur, Abdus
Salam eller mange andre.

SYNSPUNKT

Julio Hans Casado Jensen, 

lektor på Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk

angående deres uacceptable
opførsel overfor os – jeres stu-
derende.

Det optimale ville derud-
over være, når I endelig har
oprettet en rygerafdeling, også
at afskærme den, for ellers
‘virker’ det jo ikke at have en
ikke-ryger afdeling. Men bare
problemerne bliver løst i Au-
gust Krogh kantinen ville det
være tilfredsstillende, da der 
i praksis er plads til alle ikke-
rygende studerende i den.

Endnu værre på HCØ
På H.C. Ørsted Institutet er 
situationen straks værre. Som
på August Krogh er der opret-
tet både ryger- og ikke-ryger-
afdelinger og rygerafdelinger-
ne er ikke skærmet af på no-
gen som helst måde!

Desuden er der oprettet to
rygerafdelinger mod kun en
ikke-rygerafdeling i kantine-
området hvilket resulterer i to
halvtomme rygerafdelinger og

tetsområder vidner dog om at
rygereglerne ikke altid efterle-
ves. Dette har løbende resulte-
ret i at der i de enkelte byg-
ningskomplekser er sket op-
stramninger af praksis.

I forhold til den konkrete si-
tuation vil arbejdsmiljøorgani-
sationen overfor den lokale le-
delse indskærpe at det påhvi-
ler dem, under inddragelse af
deres arbejdsmiljøudvalg og
eventuelt samarbejdsudvalg,
straks at sikre og dokumentere
at problemet løses.

Fra centralt hold er der også

en fuldt proppet ikke-ryger af-
deling i spidsbelastningstiden
omkring kl. 12.00. Og for at
gøre det hele til en fuldkom-
men farce, så er ikke-rygeraf-
delingen placeret lige midt
imellem rygerafdelingerne!

Resten af instituttet er i teo-
rien røgfrit, men som nævnt
ikke i praksis da den dårlige
luft uhindret får lov til at bre-
de sig ud over det hele.

Kære rektor: Gør venligst
noget ved disse uacceptable
forhold. Det kan ikke være rig-
tigt at størstedelen (over 50%
af den danske befolkning er ik-
ke-rygere) af jeres studerende
skal finde sig i fysisk ubehag
og tilmed psykiske bekymring-
er da cigaretrøg og passiv ryg-
ning beviseligt er meget sund-
hesskadelig.

Marusa B. Zunic, 
3.års studerende på Biologi 
(angel@blackkitten.net).

øget fokus på problemet om-
kring passiv rygning. Således
er Arbejdsmiljøsektionen i
færd med at udarbejde en me-
re detaljeret redegørelse over
problemerne omkring passiv
rygning, samt forslag til hand-
lemuligheder for KU samlet.

Denne redegørelse er plan-
lagt forelagt dels Hovedsamar-
bejdsudvalget, dels Arbejds-
miljørådet i 1. kvartal 2005.

Jørgen Thomsen, 
miljøkonsulent.
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Engang var universiteter-
nes formål at forske og
uddanne folk »indtil høj-

este videnskabelige niveau«,
men det var før den nye uni-
versitetslov. I dag siger for ek-
sempel rektoren på IT-univer-
sitetet: »Det er ikke muligt at
gøre noget så godt som man
overhovedet kan. I det virkeli-
ge liv er der altid en tidsfaktor
der sætter en stopper«. 

Samme rektor var også for-
tørnet over at studerende kun-
ne finde på at følge kurser
uden at gå til eksamen. De tog
dem kun for at øge deres kom-
petencer, men det har rektoren
sat en stopper for nu ved at
indføre bindende kursustil-
meldinger (DJØF-bladet
1/2005).

Et universitet der aktivt for-
hindrer de studerende i at lære
noget! Sådan er universitetslo-
ven nu. IT-universitetet er ny-
oprettet og har derfor ingen
kvaler med at følge lovens
ånd.  Som man kunne læse i
sidste nummer af Universi-
tetsavisen har Københavns
Universitet ikke tænkt sig at gå
ned på det niveau, men det
skyldes de lokale kræfter, ikke
lovgivningen.

Fra ret til mulighed
Det Radikale Venstre stemte
imod universitetsloven fordi
den afskaffer universiteternes
uafhængighed og kompromit-
terer den fri forskning. Der går
nu en direkte kommandovej
fra ministerens skrivebord
gennem bestyrelsen, rektor,
dekan og institutleder ud til
hver enkelt forsker. 

Samtidig er den fri forsk-
ning reduceret til denne for-
mulering: »Institutlederen kan
pålægge medarbejdere at løse
bestemte opgaver. I den tid
hvor de videnskabelige medar-
bejdere ikke er pålagt sådanne
opgaver, forsker de frit inden
for universitetets forsknings-
strategiske rammer.« Det bety-
der at den til enhver tid sid-
dende regering kan påvirke
hvad der skal forskes i, og lige
så vigtigt, hvad der ikke skal
forskes i. 

Politisk styring
Naturligvis vil regeringen hæv-
de at de aldrig kunne finde på
at bruge denne mulighed, men
hvorfor har de så skabt den? 

Den nuværende forsknings-
minister har tidligere vist at
han er klar til at påvirke

videnskabelige personale. Det
er fx sket ved at tilbyde frivilli-
ge fratrædelsesordninger til
medarbejdere på over 60 år.
Efter al sandsynlighed en stak-
ket frist. 

Regeringens forskningspoli-
tik er derfor lig ringere kvalitet
i undervisningen for de stude-
rende, manglende fornyelse i
forskerstanden, dårligere ar-
bejdsvilkår for forskere og i
sidste instans mindre kvalifice-
ret forskning. 

Det er Danmark ikke tjent
med. Og lad mig tilføje
forskning er mere end folk i
hvide kitler. 

I Det Radikale Venstre me-
ner vi at hele forskningssekto-
ren skal have en permanent
højere driftsbevilling på en
milliard kroner om året. Det
vil sikre alle forskningsområ-
derne ordentlige vilkår. For
forskning er fremtidens funda-
ment. Og det er fremtiden vi
skal sikre.  

Lone Dybkjær, Folketingskandi-
dat for Det Radikale Venstre

Regeringens løfte om at
satse på forskning er et
bluffnummer. Først skæ-

rer den ned på forskningsmid-
lerne, hvorefter den nu i valg-
kampen proklamerer at den vil
give de penge den frarøvede
universiteterne i de først tre
regeringsår, tilbage til forsk-
ningen. Som så ofte før siger
regeringen et, men gør noget
andet! Det er pseudopolitik. 

Vores forskning skal leve op
til Barcelonamålsætningen om
tre procent af BNP. Jeg må sige
at Danmark er meget langt fra
den målsætning. Vi kan ikke
basere Danmarks fremtid på at
de private investeringer i
forskning kommer til at udgø-
re to procent eller mere af
BNP, sådan som regeringen
gør det. Det koster penge at in-
vestere i forskning – men det
er dyrere at lade være!  

Svært for humaniora
Humaniora har det svært. Og
virkeligheden er at sparekni-
ven på Københavns Universitet
er svunget i sådan en grad at
der nu er ansættelsesstop. Kun
ved hjælp af opfindsomhed er
det lykkedes at undgå decide-
rede fyringer af det fastansatte

Hermed en advarsel til
studerende som søger
legater. Som alle ved

kan det være noget af en jung-
le at finde rundt i: Hvem kan
søge? Hvor meget kan man få?  

Jeg er selv i gang med at sø-
ge legater til et studieophold i
udlandet, så det var til min
store glæde at jeg opdagede
der findes en service på inter-
nettet som hjælper folk og fæ
med at søge relevante legater:
www.legatregistret.dk. For
denne service skal man betale
400 kroner, muligvis 200 kro-
ner for studerende, men dette
fremstår noget uldent på
hjemmesiden. 

Denne udgift var jeg var vil-
lig til at betale idet jeg på
www.punkt.ku havde set dette
firma omtalt og anbefalet,

ligesom der på dets hjemmesi-
de er side op og side ned med
tilfredse kunders udsagn. Det
eneste lidt mærkelige var at
betalingsmulighederne fore-
kom mig lidt bagvendte: man
skal enten betale kontant, via
postanvisning eller med check.  

Elo Berg på slap line
Jeg forsøgte mig således først
med at udfylde deres elektro-
niske ansøgningsskema og no-
terede at jeg gerne ville betale
kontant. Derefter hørte jeg in-
tet. Da jeg efter en uge maile-
de til en vis Hr. Elo Berg med
hvad jeg troede var uskyldige
spørgsmål om hvordan den
kontante betaling skulle fore-
gå (om man skulle henvende
sig personligt på firmaets kon-
tor på Bjelkes Allé, om man fik

LEGATER

Pas på Elo Bergs legatregister
SVAR

Ingen legater til evnesvage

STEM PÅ R 

Regeringen 
sylter forskning

en kvittering for det betalte
beløb, og om firmaet virkelig
gav den studierabat der omta-
les noget tvetydigt på dets
hjemmeside) fik jeg et særde-
les flabet og arrogant svar til-
bage.

Elo Berg mente nemlig at
jeg gennem min mail »havde
vist for stor usikkerhed til at
komme i betragtning til nogle
legater overhovedet«. »Dum-
me spørgsmål får dumme
svar«, som han udtrykte det.
Og desuden mente han at det
var overraskende at man som
universitetsstuderende kunne
være en sådan »sproglig anal-
fabet« at  man ikke kunne læse
hvad der stod på hjemmesi-
den. Han mente endvidere at
det var dejligt »at kunne sige
nej til folk der var så dumme

forskningsprioriteterne ud fra
regeringens politiske hensyn.
Han har afvist indstillede kan-
didater til statens forsknings-
råd og indsat egne folk i ste-
det. Blandt de udrensede var
sjovt nok en ekspert i ulands-
forskning. Men det vil heller
ikke se godt ud hvis der bliver
forsket for meget i hvad rege-
ringens besparelser på verdens
fattigste, indtil videre ti milli-
arder kroner, får af konsekven-
ser.

Fordi Det Radikale Venstre
ikke er med i universitetslovs-
forliget, står vi frit i formule-
ringen af et nyt grundlag for
landets universiteter. Et
grundlag der forener masse-
universitetets kapacitet med
eliteuniversitetets kvalitet, og
giver uddannelse og forskning
indtil højeste videnskabelige
niveau.

Anders Lundt Hansen, tidligere
Præsident for Historisk Fagråd
og Jeppe Trolle, tidligere studen-
termedlem af Konsistorium på
RUC. Begge radikale folketings-
kandidater. Se mere på
www.anderslundt.dk og
www.ruc.dk/~troll.

STEM PÅ R 

Universiteter på 
lavest mulige niveau

at de ikke gad sætte sig ind i
sagerne«. 

Ok, Elo. Dine betragtninger
er hermed givet videre. Mon
denne reference kommer med
på legatregistrets hjemmesi-
de?

Jeg vil udtrykkeligt advare
fremtidige legatsøgere om at
anvende denne service da det
er spild af tid idet servicen ty-
deligvis er ubrugelig eller ikke-
eksisterende og man desuden
bliver udsat for fornærmelser
som er helt unødvendige.

Nadia Hansen 
(njeldtoft@hotmail.com)

Jeg får med interesse at vide at
en afvist klient er blevet så sur
over behandlingen hos Lega-
tRegistret at hun har skrevet et
læserbrev til skræk og advarsel
for andre universitetsstude-
rende. Ak ja, sandheden er il-
de hørt.

Denne »advarsel« må ende-
lig tages alvorligt, vi kan og vil
ikke hjælpe funktionelle anal-
fabeter.

Vi stjæler ikke pengene op af
lommen på folk, så vi siger nej
når vi med al tydelighed kan
se at en eventuel legatsøger ik-
ke har nogen chance. Hvor-
imod vi »hopper på tungen«
for de klienter der er seriøse,
og som vi engagerer os i.

Desværre løber vi af og til
ind i de såkaldte »tidsrøvere«
der elsker at skrive e-mails
bare for at skrive e-mails eller
ringer unødigt.

Deres spørgsmål går som re-
gel på hvad de lige har set på

vor hjemmeside, og kan man
læse og forstå almindelig
dansk, og ikke er funktionel
analfabet, ville man have fået
den information omkring lega-
ter man havde brug for. Så
simpelt er det.

Som jeg skrev som svar til
Nadia Jeldtoft Hansen, er det
betænkeligt hvis man også
finder funktionelle og sprogli-
ge analfabeter mellem univer-
sitetsstuderende. Så er det da
først galt i Danmark. Så derfor
en alvorlig meddelelse og råd
til disse analfabeter. Prøv at
søge jer en anden beskæfti-
gelse, for evnesvage har intet
at gøre på et universitet, og
kan ikke opnå uddannelsesle-
gater.

Andre universitetsstuderen-
de skal være mere end velkom-
ne, vi »hopper på tungen« for
at hjælpe jer.

Elo Berg



Tiltrædelser

Birgitte Kvist

Poulsen

Teolog, ph.d.

Birgitte Kvist

Poulsen tiltræ-

der 1. februar

2005 som stu-

denterpræst på Amager. Birgit-

te Kvist Poulsen er 35 år og har

skrevet ph.d.-afhandling om

G.W.F. Hegel.

Ulla Lund

Hansen

Dr.phil. på 

Afdeling for

Arkæologi og 

Etnologi ved

Saxo-instituttet

Ulla Lund Hansen er for seks år

udnævnt som bestyrelsesmed-

lem i Tysklands fornemme arkæ-

ologiske forskningsinstitution

‘Römisch-Germanisches Zentral-

museum’ (RGZM) – Fors-

chungsinstitut für Vor- und

Frühgeschichte, Mainz. RGZM

driver omfattende forsknings-,

publikations- og udstillingsvirk-

somhed og har Europas fineste

konserveringsafdeling. 

Martin 

Jacobsen 

Martin Jacob-

sen tiltrådte 

1. november

2004 et profes-

sorat i sandsyn-

lighedsregning ved Afdeling for

det kan sige noget om progno-

sen hos patienter med årefor-

kalkning og forsnævring af

kranspulsårene.

Anne Line

Dalsgaard

Antropolog

Anne Line Dals-

gaard har mod-

taget Basker

Prisens æresbe-

visning fra Society of Medical

Anthropology der blandt andet

udgiver tidsskriftet ‘Medical An-

thropology Quarterly: Interna-

tional Journal for the Analysis

of Health’, i form af årets så-

kaldte ‘Honorable Mention’.

Anne Line Dalsgaard er tilknyt-

tet ‘Youth and the City’ på Insti-

tut for Antropologi.

Universitetsavisen

Journalist-

praktikant

Søren Bjørn-

Hansen tiltråd-

te 1. januar

som journalist-

praktikant og

vil være på Universitetsavisen

indtil 1. juli 2005. Søren har si-

den september 2003 studeret på

Danmarks Journalisthøjskole i

Århus. Tidligere har nordjyden

arbejdet på analysebureau og

som landpost, men har dog

brugt det meste af tiden på at

rejse. 

Anvendt Matematik og Statistik.

Martin Jacobsen har i sin viden-

skabelige karriere især beskæf-

tiget sig med forskning inden

for teorien for stokastiske pro-

cesser, dvs. studiet af matema-

tiske modeller for fænomener

der udvikler sig tilfældigt over

et tidsforløb. Tiltrædelsesfore-

læsningen Markovprocesser:

fortid, nutid og fremtid afhol-

des 10/2 kl. 14.15, audi. 4, H.C.

Ørsted Institutet.

Stiig Markager

Fra 1. decem-

ber 2004 er

Stiig Markager

tiltrådt en 5-

årig stilling

som adjunge-

ret professor ved Ferskvandsbio-

logisk Laboratorium ved Biolo-

gisk Institut. Stiig Markager har

gennem de senere år ydet be-

tydningsfulde videnskabelige bi-

drag til forståelsen af den inti-

me kobling mellem pelagisk pri-

mærproduktion, planternes ver-

tikale fordeling og de optiske

forhold i marine områder og

arktiske søer. Han er ansat på

Danmarks Miljøundersøgelser,

Afdelingen for Marin Økologi

hvor han fungerer som faglig

og administrativ leder af grup-

pen for modellering af marine

økosystemer. 

Priser

Mads Kristian

Dalsgaard

Læge og klinisk

assistent ved

Anæstesiklinik-

ken på Rigshos-

pitalet Mads

Kristian Dalsgaard har modta-

get Lundbeckfondens Talentpris

2004 for forskere under 30. Den

29-årige Mads Kristian Dals-

gaard har netop afleveret sin

doktordisputats og forsker i den

menneskelige hjernes stofskifte

under fysisk arbejde. Perspekti-

vet i Mads Kristian Dalsgaards

undersøgelser er at øget eller

nedsat hjerneaktivitet kan være

betinget af hjernens reserver af

sukker, og det åbner måske mu-

lighed for nye måder at be-

handle hjernesygdomme på.

Søren Junge

Nielsen

Cand.med. og

reservelæge

ved Klinisk Bio-

kemisk Afde-

ling på Rigs-

hospitalet Søren Junge Nielsen

har modtaget en million kroner

fra Lundbeckfonden. Beløbet

skal anvendes til et projekt der

skal klarlægge om et særligt

peptid ved navn proCNP kan an-

vendes som markør til brug for

diagnosticering af hjertekarsyg-

domme. Det ønskes fx afklaret

om mængden af proCNP i blo-

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/3-05 og frem.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: Tysk arkitekt, K, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2666 3053 el. e-

mail: neymeyr@hotmail.com.

Indre København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-05 til 31/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, Øko-

nomisk Institut, tlf. 3532 3002

el. e-mail: tine.greir.ceccardi@

econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/8-05 til 31/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, Øko-

nomisk Institut, tlf. 3532 3002

el. e-mail: tine.greir.ceccardi@

econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/7-05 til 31/6-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, Øko-

nomisk Institut, tlf. 3532 3002

el. e-mail: tine.greir.ceccardi@

econ.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/2 til 30/6-05.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Norsk K, ikke-ryger.

Kontakt: Tlf. +47 90202922 el. 

e-mail: randi.dretvik@

pst-stfk.no.

Storkøbenhavn

Periode: Snarest muligt til 

1/7-05.

Størrelse: Lejlighed, min. 21⁄2 vær.

på 60 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Italiensk familie.

Kontakt: E-mail: mariani@szn.it

el. 3396 3425/3543 6299.

København

Periode: Fra 1/3 el. primo april

for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed/villa, 

2-3 vær., min. 55 kvm.

Beboer: M, ikke-ryger.

Kontakt: Tel. 3367 0180/

2679 7964 el. e-mail: 

frauser@mail.dk.

Nørrebro/Østerbro

Periode: Snarest og til 1/8-06.

Størrelse: 2 vær. med bad og

køkken.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Lejer: Italiensk gæsteforsker. 

Ikke-ryger.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Mireille Segato Ander-

sen, tlf. 3917 9666, e-mail:

emmanuelle.trinh@bric.dk.

Skriv engelsk.

Copenhagen

Period: From February until

1/07-05.

Size: Room or one-bedroom

apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: F French PhD student.

Contact: E-mail:

danishrent@yahoo.com.

City/Nørrebro/Vesterbro

Period: From February until

summer 2005.

Size: Room or apartment 

(2 rooms).

Equipment: Furnished.

Rent: Max 7.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

IdaPiedade@bi.ku.dk.

Bolig udlejes

Ydre Østerbro

Periode: Snarest muligt til au-

gust 2005.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

52 kvm.

Beboer: Ikke-ryger. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Kristoffer, e-mail:

z3skvzr02@sneakemail.com.

Østerbro

Period: From 1/3 to 1/10-05 

(negotiable).

Size: House, 105 sqm., 4 rooms.

Equipment: Partly furnished,

garden.

Rent: 8.500 kr. per month.

Deposit: 16.000 kr.

Contact: Tel. 2021 3980.

Islands Brygge

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 20 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Adgang

til internet.

Beboer: K, ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Kontakt: Tlf. 2629 3176.

Birkerød 

Periode: Fra 1/3-05 og 1 år frem

med mulig forlængelse.

Størrelse: Villa, 157 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret. 

Alle hårde hvidevarer, vaske-

maskine og tørretumbler, 

have med terrasser, carport

og internet. 

Beboer: Gæsteprofessor/under-

viser.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 36.000 kr. 

Kontakt: Flemming/Cecilia

NAVNE

Fhv. retspræsident, adjung-

eret professor, dr.jur. h.c.,

SK.p.p. Ole Due er død.

Ole Due sagde selv at

‘jeg er taknemmelig for at

have oplevet så meget

godt i mit liv’. Sidste år for-

samledes til en festlig begivenhed over 200

af Ole Dues venner, kolleger, familie og stu-

denter i Københavns Universitets Festsal.

Anledningen var at hylde Ole Due der i no-

vember 2004 trådte tilbage som adjungeret

professor ved Det juridiske Fakultet. Den

dag udtrykte vi alle over for Ole Due hvor

taknemmelige vi har været for at have ople-

vet så meget godt sammen med ham.

Som EF-dommer gennem 15 år, de sidste

seks som Rettens præsident, skabte Ole Due

overalt en enorm og sjældent velfortjent re-

spekt og veneration omkring sin person og

sit virke. Da han i 1994 forlod EF-domstolen,

bad Det juridiske Fakultet ved Københavns

Universitet Ole Due om at blive medlem af

Fakultetet som adjungeret professor. Det er

en titel en højere læreanstalt kan tildele

professionelt enestående dygtige fagfæller

som ikke har haft sit hovedvirke i universi-

tetsverdenen. Ole Due var et mere end op-

lagt valg, og stoltheden og glæden var stor

da han takkede ja til invitationen. Faktisk

havde han, ved siden af alle sine andre ar-

bejdsmæssige opgaver og pligter, i årene op

til 1994 offentliggjort lige ved 30 juridisk-vi-

denskabelige arbejder, de fleste om EU-ret-

lige problemer.

I sine ti år som adjungeret lærer og pro-

fessor satte Ole Due sig begejstrede og

uforglemmelige spor. På det menneskelige

plan vandt han sine mange nye kollegers

venskab og hengivenhed på grund af sit i

sjælden grad varme, forstående, altid nær-

værende og milde sind. Ingen gik forgæves

til Ole Dues dør, hverken for at spørge om

mulighederne for at skrive speciale eller en

ph.d.-afhandling under hans vejledning, for

at drøfte en aktuel og vanskelig sammen-

hæng mellem en række EU-domme eller for

at diskutere de seneste EU-nyheder. Han var

gavmild med sin viden, delte altid rundhån-

det ud af sit store menneskelige, erfarings-

mæssige og faglige overskud. I løbet af tiå-

ret forfattede han 30 for det meste EU-rets-

videnskabelige titler samtidig med at han

var en ofte efterspurgt foredragsholder på

højere læreanstalter i hele Europa og i USA.

Fagligt var og forblev han enestående,

men tillige som pædagog. De studerende

forgudede ham og hans undervisning. Af al-

le disse grunde tildelte Stockholms Universi-

tet ham i 1991 den juridiske æresdoktor-

grad. I en årrække var Ole Due også et ak-

tivt medlem af og formand for Dansk for-

ening for Europaret. Mellem 1995 og 2002

var han ydermere formand for Dansk uden-

rigspolitisk Institut, et krævende job. Talrige

andre institutioner viste Ole Due deres re-

spekt og gav ham deres bedste hædersbe-

visninger. Da Det juridiske Fakultet for et

par år siden indviede en retssal til brug for

de studerendes træning som advokater,

navngav vi den med den største selvfølge-

lighed Ole Due-salen. Det var en af de ting i

hans professionelle liv der glædede ham

mest.  

I sommeren 2002 slog lynet uventet ned,

og Ole Due måtte i den følgende tid til-

bringe mange måneder indlagt på hospital.

Med en legendarisk livsvilje, båret af et stæ-

digt ønske om endnu at kunne være noget

for sin familie og os andre, kom han sig.

Men aldrig helt. Fredag den 21. januar 2005

gav hans legeme op.

Det er en hel epoke i det 20. århundredes

EU-ret som med hans urimelig tidlige død er

slut. 

Professor (EU-ret), 

dr.jur. Hjalte Rasmussen.

Mindeord i anledning af Ole Dues død
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæs-

teforskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes

på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes kun én gang. 

Deadline 9/2 for avis 2 der udkommer 17/2 og 

deadline 21/2 for avis 3 der udkommer 3/3.

Maunsbach, tlf. 4060 1344/

4582 8730 el.  e-mail: flem-

ming_maunsbach@hp.com.

Amager

Periode: Fra marts til okt. 2005.

Størrelse: Lejlighed, 108 kvm., 

4 vær. med spisekøkken og

bad.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el.

Kontakt: E-mail:

kranberg@mail.tele.dk el. 

tlf. 3284 0641/2143 8441.

Lyngby

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til

køkken, bad og vaskema-

skine.

Husleje: 2.200 kr. pr. md.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail: s@seekom.dk.

Indre Østerbro

Periode: Fra 1/2-05 og frem,

min. 6 md.

Størrelse: 2 værelser en suite, 

29 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme, licens og kabel tv.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3022 2205.

Amager

Periode: Fra 15/2 til 1/5-05.

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm.

med køkken og bad. 

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine, tørretumbler, tv og

internet.

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Kontakt: Christian Kahr Ander-

sen, e-mail: ckahr@

hotmail.com el. tlf. 5190 9327. 

Valby/South West

Period: From January or Febru-

ary to June 2005. 

Size: 1 room in a house with 

separate entrance. Small kit-

chen, bathroom and terrace. 

Equipment: Furnished, access to

washing machine and inter-

net.

Tenant: Ph.d.-student, non-

smoking.  

Rent: 2.000 kr. per month all 

included. 

Contact: E-mail: lg.ikl@cbs.dk.

Christianshavn

Periode: Snarest muligt og 1 år

frem, mulighed for forlæn-

gelse.

Størrelse: Lejlighed, køkken m.

opvaskemaskine

Udstyr: Badeværelse m. vaske-

søjle.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Rikke, tlf. 4093 9007.

Vestamager

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. med

egen indgang og bad/toilet.

Udstyr: Adgang til køkken, 

vaskemaskine og hybridnet

efter aftale.

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

vand og varme.

Kontakt: Tlf. 3252 9181 ml. 

kl. 16-20.

Vanløse

Periode: Snarest og for maks. 

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, bad,

køkken og adgang til vaske-

kælder.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Bo Rydicher, 

tlf. 6163 3212 el. e-mail:

bo@rydicher.dk.

Copenhagen NV

Period: From 15/2-05 for max 

2 years.

Size: Apartment, 2 rooms, 

51 sqm.

Equipment: Fully or partly 

furnished.

Tenant: Guest teacher or similar.

Rent: 5.000 kr. per month.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: Eva, e-mail: 

lucie0528@yahoo.com.

Amager

Periode: Snarest muligt og til

30/6-05.

Størrelse: Villalejlighed, 94 kvm.,

3 vær.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Have, altan, vaskekælder og

cykelskur. 

Beboere: Gæsteforsker el.lign.,

ikke-ryger, ingen dyr. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: Ida E. Mørch og 

Jan Heegård, e-mail:

jan_ida@hotmail.com.

Frederiksberg

Period: From 1/2-05 and up to 

6 months or more.

Size: Apartment, 6 rooms, 

180 sqm.

Equipment: Fully furnished, fully

equipped kitchen, dishwasher,

washing machine and shared

yard.

Tenants: Guest teacher, couple

or similar, no pets.

Rent: 6.000 kr. per month excl.

heating and electricity.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: Anne-Grethe Meyer,

tel. 3322 6010 or Søren 

Bromand, tel. 6166 5157 or 

e-mail: 

apartment@bromand.dk.

Brønshøj

Periode: Snarest muligt, op til 

1 år el. mere.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær med

køkken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, evt. med

garage.

Beboer: Enlig gæsteforsker

el.lign., ikke-ryger.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3834 9000.

København K

Periode: Snarest muligt og frem

til 31/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

87 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, med

køkken og bad og adgang til

vaskeloft.

Husleje: 6.500 kr. 

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

lemkethomas@hotmail.com.

Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme og vaskemaskine. 

Kontakt: Tlf. 3535 5235/

2615 9209.

Birkerød

Periode: Snarest muligt og frem

til 1/7-05.

Størrelse: Hus i en del af gl.

gård, 4 sovevær., køkken og

stue.

Udstyr: Evt. møbleret. Have.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

udgifter. 

Kontakt: Tlf. 4581 6899 el. 

e-mail: dorte@heister.dk.

Bagsværd sø

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 24 kvm.,

egen indgang og adgang til

delekøkken, bad og vaske-

maskine.

Udstyr: Evt. møbleret. Internet

og tv.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Annette Vilen, 

tlf. 4444 3848/4016 9771 el. 

e-mail: annette@vilen.dk.

Bagsværd sø

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 12 kvm.,

egen indgang og adgang til

delekøkken, bad og vaske-

maskine.

Udstyr: Evt. møbleret. Internet

og tv.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 2.700 kr.

Kontakt: Annette Vilen, 

tlf. 4444 3848/4016 9771 el. 

e-mail: annette@vilen.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 15/3 til 1/10-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

71 kvm.

Udstyr: Umøbleret. Gårdmiljø

og vaskeri.

FORTSAT ...
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Angst
Seminar 12.-13. februar 2005

Lørdag 

10.00: Introduction: René Rasmussen

Opening: Judith Miller, President of La Fondation du Champ 

freudien, France.

10.20-11.50: Anxiety – outside the Ego and the Image Rose-Paule

Vinciguerra: Short Therapy of a little Girl who bites; Johanna 

Martin: Hölderlin’s Effort towards a new Symbolic Order; Kirsten

Hyldgaard: Heidegger’s Anxiety and Lacan’s.

13.20-14.50: Anxiety, Inhibition and Symptom. 

Luc Vander Vennet: Inhibition, Symptom and Anxiety in a Case of

Psychosis; Jean-Pierre Klotz: Anxiety is not enough to be a Symp-

tom; Jacob Soelberg: Obsessional Neurosis and Anxiety.

15.15-17.30: Kierkegaard or Kierkegaard/Lacan

Pia Søltoft: The Formation of and by Anxiety in Kierkegaard; 

Kirsten Klercke: What did I find? Not my self – about Kierkegaard

himself; René Rasmussen: Kill me a Son; Francois Sauvagnat: 

Anxiety and the Frame of Desire.

Søndag

10.00-12.15: Anxiety in the Age of Globalisation

Rivka Warshawsky: An Odyssey across the sensitive Frontier be-

tween Truth and Knowledge; Jean-Louis Gault: The Option of 

Anxiety; Carin Franzén: A Feminine Anxiety? Reflections on 

Elfriede Jelinkek’s Lust; Phillipe Grisar: On Anxiety, Culture and 

the Ethics; Jean-Luc Monnier: The Moment for Anxiety and Rapid

Therapeutic Effects in Psychoanalysis.

Seminaret finder sted i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4. 

Entreen for begge dage er 50 kr. Arrangøren er The Diagonal og

KLAG (Klinisk Lacanianske ArbejdsGrupper) Kontakt:

reneras@hum.ku.dk.

>
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Dansk kulturarv og norsk nasjonalisme efter 1814
Foredrag ved Prof.em., dr.philos Anne-Lise Seip

Tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.dk

Politisk debat på KU
De fleste politikere siger flere penge til forskning og uddannelse. Har de også en mening om hvorfor?

Mød Christine Antorini, Socialdemokraterne; Christian Friis Bach, Det Radikale Venstre; Søren Pind, 

Venstre og Mikkel Warming, Enhedslisten

Tid: 7/2 kl. 12.30-14.30

Sted: Auditorium Store UP1, Universitetsparken 1

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik

Ny studenterpræst
Kom og hils på Amagers nye studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen i Mødestedet der serverer gratis 

kaffe og te

Tid: 8/2 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, Mødestedet

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

Perspectives on Cancer Research, 1950-2000
Minisymposium med bl.a. cand.scient. Marie Louise Thomsen og Ph.D. David Cantor. 

Se www.museion.ku.dk/sker/forum.aspx

Tid: 10/2 kl. 13.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1. mødelokalet

Arr.: Forum for tværvidenskabelig medicinhistorie, Søren Bak-Jensen, sbj@mm.ku.dk

Sundhedsantropologi: begreber, temaer og tilgange
Kursus om sundhedsantropologi ved Susan Reynolds Whyte for meritstuderende og studerende under

Åben Uddannelse ved Institut for Antropologi i forårsemestret 2005. Se www.anthro.ku.dk under merit

og åben uddannelse el. kontakt e-mail: mette.meldgaard@anthro.ku.dk

Tid: 10/2 kl. 16.00-18.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2. sal., Auditoriet

Arr.: Institut for Antropologi

Hit med Salmen
Sognepræst Flemming Pless er quizmaster i en dyst om danske salmer hvor Erik Skyum-Nielsen og 

Pil Dahlerup konkurrerer med de folkekirkelige repræsentanter Eva Meile og Leif Bork Hansen

Tid: 17/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Risø 1953-98: En stor dansk forskningsinstitutions forvandling
Foredrag ved lektor, ph.d. Henry Nielsen

Tid: 21/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.dk 

Tørre tal om troen
Symposium om religionsdemografi i det 21. århundrede. Tilmelding hos Brian Jacobsen, 

e-mail: brianj@hum.ku.dk inden 25/2. Se program på www.staff.hum.ku.dk/brianj

Tid: 3/3 kl. 9.00-18.00

Sted: KU, Nørregade 10, Udvalgsværelse 3

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede

Der er altid flere fisk i havet – men er der nok i Nordsøen?
Temamøde om menneskeskabte ændringer i havet og muligheden for et bæredygtigt fiskeri med 

Poul Holm, Henrik Gislason, Einar Eg Nielsen, Kurt Bertelsen Kristensen og Poul Degnbol

Tid: 10/3 kl. 17.00

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Studietur til Napoli
Studentermenigheden ved Trinitatis kirke arrangerer studietur til Napoli med besøg på Det arkæolo-

giske museum, kunstmuseet Museo di Capodimonte og udflugter til Pompeii, Herculanum og Capri.

Samlet pris 3.100 kr. Kontakt Carl Fuglsang for tilmelding og yderligere oplysninger, e-mail: 

cf@rundetaarn.dk el. tlf. 3393 0183. Se www.danbbs.dk/~smk

Tid: 16-21/3

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

FYF foredrags- og posterkonkurrence 2005
Kåring af Årets Yngre Forskere på Rigshospitalet. Tilmelding senest 25/2 kl. 12.00. Se www.fyf.rh.dk

Tid: 25/4, kl. 13.00-16.00

Sted: Rigshospitalet, Aud.  1

Arr.: Foreningen af Yngre forskere på Rigshospitalet, FYF

DET SKER

Skriftlige kilder og materiel kultur. 
Borg, borgere og byrum

Tid: 10/2 kl. 9.00-16.00

Sted: Det ny KUA, bygn. 22, aud. 22.0.11

Arr.: Saxoinstituttet og Det tværfaglige netværk Arkaden

Gennem tiden har byen været en port og et symbol på handel.

Mange byer voksede frem i ly af en borg der sammen med bypor-

te, voldanlæg eller palisadeværker markerede og synliggjorde

grænsen mellem by og land. En juridisk og ofte forsvarsmæssig

grænse inden for hvilken byens særlove og rettigheder herskede.

Byens område og byens grænse og befæstning blev dermed bille-

det på borgerens handelsrum i byen. Gennem en vifte af spæn-

dende, tværfaglige foredrag bliver der kastet nyt lys over de by-

retslige og handelsmæssige forhold, over byen, borgen og be-

fæstningen som identitetsskaber og som definition af byens rum.

Foredragene befinder sig i spændingsfeltet mellem historie, geo-

grafi, etnologi og arkæologi. Temaet har ingen faglige, periodi-

ske eller geografiske begrænsninger – kun metodiske – så der er

lagt op til nye og interessante vinkler for alle parter. Se mere på

www.tyra.dk under Arkaden.
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SØUDSIGT – Eskilsø klosterkirkeruin set mod vest. 

Roskilde fjord, sommeren 2004.



Kvindebilleder
– Fjendebilleder

Litterære konstruktioner 
af kvinden i middelalderen 
(og i dag?)
Forskningsadjunkt Jørgen Bruhn på Kunst- og Kulturvidenskab udbyder i forårssemestret

2005 dette overbygningskursus på baggrund af den offentlige debat om kvinders repræsen-

tation i den litterære kanon 

Kvinden var i middelalderen foragtet og frygtet; hun var den store fristelse i gejstlige kredse

og forgudet af troubadurerne. Og imellem ekstremerne blev kvinden skildret på mange for-

skellige måder. 

Kurset indledes med en gennemgang af forholdet mellem køn og litterær genre i bl.a. mid-

delalderen ud fra moderne litteratur- og kønsteori. Derefter skal nogle mentalitets-histori-

ske forhold sættes på plads hvorefter vi vil gennemgå en række konkrete eksempler på

hvordan kvinden konstrueres litterært i middelalderen – af kvindelige og mandlige forfatte-

re. I denne sammenhæng vil bl.a. Joan M. Ferrantes Woman as Image in Medieval Literature,

1975, Peter Dronkes Women Writers of the Middle Ages, 1984 samt The Cambridge Compa-

nion to Medieval Women Writers være nyttige.

Blandt kursets emner finder man Chrétien de Troyes, troubadurdigterne og deres kvindelige

pendanter: trobaritz samt Abelard og Heloises berømte brevveksling, men andre forfattere

og genrer kan inkluderes efter studerendes interesser og ønsker. I kursets løb vil der også 

blive draget en række oplagte paralleller til eftertiden hvor den ideologiske konstruktion af

det kvindelige som i høj grad stammer fra middelalderen, nok forandres, men langtfra for-

svinder. 

Kontakt Jørgen Bruhn, e-mail: joebr@hum.ku.dk el. tlf. 3532 9266.
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Studieophold ved American University i Washington DC 
I samarbejde med Denmark’s International Study Programme (DIS) tilbyder Det Internationale Kontor et

studieophold af 5 måneders varighed ved American University i Washington DC til reduceret studieafgift.

Se www.ku.dk/international under ‘Aktuelle opslag’.
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Beboer: Udenlandsk lektor,

ph.d. el. professor. 

Husleje: 5.200 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Kontakt: E-mail: 

shelly@corleone.com.

Østerbro

Periode: Snarest og frem til

30/6-05.

Størrelse: Villalejlighed, 

120 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad og adgang til have.

Beboere: Velegnet til gæstefor-

sker med familie, ikke-rygere.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Winther, tlf. 3582 9223.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4 til 30/9-05.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let, gårdanlæg, tv, cd-anlæg

og vaskemaskine. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug af el og tlf. 

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3585 1091.

Copenhagen

Period: From Feb. to July 2005.

Size: 2 rooms. Shared kitchen

and shower.

Equipment: Partly or unfurnis-

hed. Washing machine.

Tenant: Student F, non-smoker.

Rent: 3.000 kr. per month.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: Elizabeth, 

tel. 6071 3178 or e-mail: 

vaerebro@yahoo.com.

Østerbro

Periode: Snarest muligt, min. 

3 mdr. Mulighed for forlæn-

gelse.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. 

Udstyr: Bad, vaskemaskine, 

tørre-vær./stue og køkken 

deles med anden lejer.

Beboer: Pendler, M.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2820 7875.

Nørrebro

Periode: Fra 1/3 til 1/7-05, mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 110 kvm.

Køkken og badeværelse.

Udstyr: Møbleret. Vaske-

maskine.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 14.000 kr. 

Kontakt: E-mail: nanbay@

hotmail.com el. tlf. 2585 2686.

Nørrebro 

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 12-13 kvm.

med adgang til køkken, bad

og fællesrum.

Udstyr: Vaskemaskine.

Beboer: Ph.d.-stud., ikke-ryger.

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

varme og internet. 

Kontakt: Tlf. 2623 8187.

Sandbjerg/Vedbæk

Periode: Fra 1/3 til 1/8-05.

Størrelse: 1⁄2 dobbelthus, 

90 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Delehave med

egen terrasse med markise. 

To heste på ejendommen at

ride på.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug (deriblandt internet).

Depositum: 8.500 kr.

Kontakt: David Erichsen 

tlf. 4528 1227, e-mail: 

davidavid@get2net.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4-05 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

64 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Vaske-

maskine, adgang til tørreloft

og tagterrasse.

Beboer: Gæsteforsker el. stud.,

ikke-ryger.

Husleje: 5.450 kr. pr. md. inkl.

varme, antenne og bredbånd 

Depositum: 16.300 kr.

Kontakt: Peter H. Nielsen, 

tlf. 3871 3599.

Vesterbro

Periode: Fra 2/5 til 31/7 2005.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

90 kvm. med spisekøkken og

badeværelse.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 5.818 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og internet.

Kontakt: E-mail:

kristinebj@stud.ku.dk el. 

tlf. 3323 6234.

København NV

Periode: Snarest muligt og til

31/7-05, mulighed for for-

længelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

51 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Helst ikke-ryger. 

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

varme

Kontakt: Tlf. 25293740 el. 

e-mail: 

annechristensen@tiscali.dk.

Østerbro

Periode: Snarest muligt. Maks. 

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. til

leje med bad og køkken. 

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand. 

Kontakt: Tlf. 4581 1899/

4014 5913.

København K

Periode: Maj-oktober 2005.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm., 

3 vær., køkken, bad og toilet.

Udstyr: Fuldt møbleret, 4 sove-

pladser, vaskemaskine.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 6.500 kr. pr. md.

Tlf./internet efter forbrug.

Depositum: 1.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3312 4445 el. 

e-mail: ulsk@mail.tele.dk.

Skovshoved

Periode: Fra 1/4-05 til 31/3-07.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

138 kvm.

Udstyr: Møbleret med køkken,

bad og altan.

Beboere: Gæsteprofessor med

partner. 

Husleje: 8.100 kr. pr. md. ekskl.

varme, el og tlf.

Kontakt: E-mail: bri@dr.dk el.

tlf. 3963 1155.

Nørrebro

Period: As soon as possible.

Size: 1 Room, 15 sqm.

Equipment: Access to kitchen

and bathroom. Washing facili-

ties.

Tenant: Preferably guest resear-

cher or Ph.d, non-smoker.

Rent: 3.500 kr. per month incl.

electricity, heating, water,

Internet and newspaper.

Contact: Tel. 2724 5775.

Østerbro

Periode: Fra 1/3-05.

Størrelse: 11⁄2 vær. i lejlighed på 

4 vær. Deles med anden lejer. 

Udstyr: Egen altan.

Beboer: Ikke-ryger, ingen

hund/kat.

Husleje: 4.900 kr. pr. md. inkl.

varme, el og hybridnet.

Kontakt: Tlf. +44 7961 170 551

el. e-mail:

david@katznelson.co.uk.

København K

Periode Fra 15/2 til 15/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskema-

skine.

Husleje: 5.800 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Krestine Ulrich, 

tlf. 2076 4429.

Nærum

Periode: Snarest muligt og til

14/12-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

53 kvm.

Kontakt: Tlf. 2625 8082.

Copenhagen

Period: From 15/2-05.

Size: 1 room, 13 sqm., access to

kitchen and shared shower in

the basement.

Equipment: Furniture can be 

arranged.

Tenant: Foreign guest teacher F,

non-smoker.

Rent: 2.200 kr. pr. month incl.

electricity, heating, water and

insurance.

Deposit: 4.400 kr.

Contact: E-mail:

susanvera@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/3-05 og 13 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm.,

køkken med vaskemaskine. 

Udstyr: Møbleret. Vaskema-

skine, tørretumbler og gård-

miljø.

FORTSAT ...



Symposium on Human Rights:
Positive and Negative Tendencies
Wednesday 30th of March 2005 in The Ceremonial Hall, University of Copenhagen

13:00: Welcome by Professor, L.L.D., Linda Nielsen, Rector of University of Copenhagen. 

The Protection of Human Rights in an Expanded Council of Europe. Cooperation with Governments.

Intervention by Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Alvaro Gil-Robles.

14:00: Issues to be Coped with at the Inception of the International Criminal Court. Intervention by 

the Deputy Prosecutor (Investigations) of the Court, Serge Brammertz. 

15:00: Human Rights under Attack. Farewell lecture by Professor 

emeritus, L.L.D., at University of Copenhagen, Ole Espersen. 

16:00: Closing Remarks by Professor Vagn Greve, Dean of the 

Faculty of Law.

Responsible for the arrangement is Head of Section, professor, L.L.D. Carsten Henrichsen, Research 

Section II, Faculty of Law, Carsten.Henrichsen@jur.ku.dk.
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Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el, etc. 

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: Sune, tlf. 22753407.

Nørrebros runddel

Periode: Pr. 1/3-05 for 1 år med

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

47 kvm. Bad/køkken.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 16.000 kr.

Kontakt: Lars Bønsdorff, 

tlf. 2423 3658.

Specialepladser

Specialeplads tilbydes

Specialekontor i København K

med adgang til internet,

bord, stol, reol, varme og el

m.m.

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

Kontakt: E-mail:

linda_d@tisali.dk el. 

tlf. 2717 6410.

Specialepladser tilbydes

Ledige plader i specialefælles-

skab i lejlighed på Frederiks-

berg med fri internetadgang.  

Husleje: 800 kr. pr. md.

Kontakt: Marie, tlf. 3834 0880

el. e-mail:

mariemo2@m8.stud.ku.dk.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/3-05.

Målgruppe: En studerende ved

KU fra Det Humanistiske Fa-

kultet der har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 

2 års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om

dig selv og hvorfor du gerne

vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/2-05.

ning og deltagelse i interna-

tionalt fagligt samarbejde. 

Til besættelse: 1/7-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 3/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.   

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Arne Prahl, Institut for

Psykologi, Njalsgade 88, 

2300 Kbh. S, tlf. 3532 8735, 

e-mail: Arne.Prahl@psy.ku.dk.

Se også www.psy.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i klinisk
virologi
Sted: Klinisk Institut for Diag-

nostiske Fag med overlæge-

stilling i H:S og ved Amager

Hospital med tjeneste ved

Rigshospitalet Diagnostisk

Center, Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling.

Indhold: Patientbehandling og

udvikling af det klinisk virolo-

giske fagområde specielt hvad

angår hurtig-diagnostik og

følsomhedsbestemmelse af vi-

rus overfor antivirale kemote-

rapeutika. Forskning og publi-

cering/videnskabelig formid-

ling og prægraduat undervis-

ning, forskeruddannelse mv.

Forskningsområdet omfatter

udvikling og validering af nye

molekylærgenetiske metoder

til diagnostik, behandlings-

monitoring og overvågning af

resistens. Stillingen er 5-årig.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stilling-

en. Send både en ansøgning

til Fakultetet og en ansøgning

til H:S. 

Ansøgningsfrist: 3/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultetet,

tlf. 3532 7118. Overlægeop-

slaget findes på www.laegej-

ob.dk el. ved henvendelse til

H:S /Rigshospitalet, Diagnos-

tisk Center, tlf. 3545 3384.

Lektor i human fysiologi
Sted: Afdelingen for Nyre- og

Kredsløbsfysiologi, Medicinsk

Fysiologisk Institut. 

Indhold: Forpligtelse til human

fysiologisk forskning inden

for det kardiovaskulære om-

råde. Publicering/videnskabe-

lig formidling og undervis-

ning, administrative opgaver.

Ansøgningsfrist: 11/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

STILLINGER

VIP-stillinger

Jura

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Religionsret.

Kvalifikationer: Vægt på doku-

menteret høj grad af original

videnskabelig produktion på

internationalt niveau, her-

under videreudvikling af fag-

området og fortsatte evner

herfor. Evne til at varetage

forskningsledelse og andre 

ledelsesfunktioner vil desuden

indgå i vurderingen ligesom

de undervisningsmæssige kva-

lifikationer har stor vægt. 

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger/.

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Kriminologi.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til

det der kan opnås på grund-

lag af ansættelse som adjunkt

el. tilsvarende. Ansøgeren skal

kunne dokumentere viden-

skabelig produktion på inter-

nationalt niveau og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Begge kvalifikationer indgår

med hovedvægt i vurdering-

en. 

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Adjunkt
Sted:  Det Juridiske Fakultet

Indhold: International Handels-

ret (herunder WTO).

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau. Se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Omfang: Tidsbegrænset i 3 år.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab

Lektorat i 
udviklingspsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Forskning inden for ud-

viklingspsykologi; undervis-

ning, vejledning og eksamens-

arbejde ved psykologistudiets

bachelor- og kandidatuddan-

nelse, ved ph.d.-studiet i

Psykologi og eventuelle nye

uddannelsesområder knyttet

til fagområdet. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

videnskabelige kvalifikationer

samt erfaringer både i rela-

tion til forskning, undervis-
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Museum Tusculanums Forlags
Bogsalg i februar

Spar op til 50 % på mange interessante bogtitler

Mandag den 7. februar kl. 10-16

Bogsalg ved Laden, Historie, KUA

Fredag den 11. februar kl. 10-16 

Kilden ved Institut for Antropologi. 

Antropologi, Europæisk og Almen Etnologi

Mandag den 14. februar kl. 10-16 

Bogsalg i kantinen på det ny KUA

Fredag den 18. februar 

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 

Bygning 21 i stueetagen 

Mandag den 28. februar kl. 10-16 

Bogsalg på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

Psykologikantinen på det gamle KUA

FÆNGSLING – Tuol Sleng torturcenter. Fængselscellen med torturinstrumenter er nu en del af 

Center for Menneskerettigheder.
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FORTSAT ...

Adjunkt i sundheds-
tjenesteforskning 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Sundheds-

tjenesteforskning.

Indhold: Forskning, undervis-

ning mv. inden for sundheds-

tjenesteforskning med særligt

henblik på sundhedsvæsenets

organisation og styring.

Til besættelse: 1/8-05.

Ansøgningsfrist: 1/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Lektorat i 
stofskifteregulation
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Stillingen omfatter den

daglige koordinering af mas-

sespektrometri-laboratoriet

ved Muscle Clusteren.

Ansøgningsfrist: 3/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Post doc-stillinger
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Medicinsk Mu-

seion.

Indhold: Forskningsprojektet

Danish Biomedicine 1955-2005

er beskæftiget inden for bio-

medicinens nutidshistorie i

kombination med indsamling

og udstillinger om den danske

biomedicinske kulturarv. 

Ansøgningsfrist: 15/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger og www.museion.ku.dk.

Humaniora

Lektorat i medievidenskab 
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold/Kvalifikationer: Doku-

menterede forskningsmæs-

sige kvalifikationer på lektor-

niveau i en el. flere af discipli-

nerne mediesociologi, recep-

tionsanalyse og medieteori.

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Vice-

institutleder Anne Jerslev, 

tlf. 3532 8111, e-mail: 

jerslev@hum.ku.dk. 

Studieadjunktur i Hebraisk
Sted: Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier – sprog,

religion og samfund.

Indhold: Grundundervisning i

hebraisk sprog samt udbyg-

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: For-

mand for satsningsområdets

styregruppe, prof. Morten

Kelstrup, tlf. 3532 3395. Se

også www.ku.dk/satsning.

Akademisk medarbejder 
Sted: Pædagogisk Udviklings-

center, Sundhedsvidenskab.

Indhold: Udvikling og styrkelse

af webbaseret læring ved ud-

dannelserne på Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Kvalifikationer: Uddannelse og

kompetence inden for områ-

derne pædagogik, informa-

tionsteknologi/kommunika-

tion samt en sundhedsviden-

skabelig grunduddannelse el.

erfaring med læring på tilsva-

rende fagområde. 

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Konsti-

tueret centerleder Lars Kayser,

tlf. 3532 7291 el. konsulent

Jørgen Theibel Østergaard,

tlf. 3545 4480. 

Kontorfuldmægtige
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: 3 stillinger til hhv. Øko-

nomi, Formidling og Persona-

leadministration og admini-

stration af forskningscenter

med tiltrædelse snarest mu-

ligt. 2 faste stillinger og et

barselsvikariat tom. 30/6-06

(forlænges evt.) Institutadmi-

nistrationens hovedformål er

at yde den bedst mulige ad-

ministrative støtte til undervi-

sere, forskere og institutle-

delse. Instituttet tilbyder ud-

dannelsesforløb til alle ansat-

te som en del af en personlig

udviklingsplan. 

Ansøgningsfrist: 11/2-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.econ.ku.dk/inf. 

Videreuddannelse 
i ortodonti
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Ortodonti.

Indhold: 4 3-årige videreuddan-

nelsesstillinger i ortodonti.

Kvalifikationer: Tandlæge med

min. 2 års fuldtids klinisk

odontologi heraf min. 1 år

med børne- og ungdomstand-

pleje.

Til besættelse: 1/9-05.

Ansøgningsfrist: 7/3-05. 

Fuldt opslag: www.ku.dk.

Yderligere oplysninger: 

Susanne Leth, tlf. 3532 6671,

e-mail: sle@odont.ku.dk.

ning af sprogundervisningen

over internettet.

Til besættelse: 30 timer/uge pr.

1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

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

Lektorat i historie 
Sted: Saxo-instituttet – Arkæo-

logi, Etnologi, Historie, Græsk

og Latin.

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, 

tlf. 3532 8275, e-mail: 

frandsen@hum.ku.dk.

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig
Sted: Ledelsessekretariatet,

Forsknings- og erhvervstea-

met.

Indhold: Fortrinsvis sekretariats-

betjening af satsningsområ-

derne.

Kvalifikationskrav: Relevant

akademisk uddannelse og

gerne erfaring med

forskningsadministration.

Ansøgningsfrist: 24/2-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Forskningskoordinator 
Sted: Det tværfakultære sats-

ningsområde Europa i foran-

dring.

Indhold: Initiere og koordinere

tværfaglige forsknings- og

undervisningsprojekter og in-

spirere forskere; koordinere

fælles forskningsansøgninger;

organisere og redigere fælles

forskningspublikationer og

anden faglig kommunikation;

organisere og planlægge sats-

ningsområdets aktiviteter i

samarbejde med forskerne.

Halvdelen af arbejdstiden an-

vendes til egen forskning

inden for området. 

Kvalifikationer: Forsker på lek-

torniveau el. post doc inden

for satsningsområdet.

Omfang: Stillingen er tidsbe-

grænset til udgangen af 2007,

men med mulighed for for-

længelse. Til besættelse sna-

rest muligt. 

Ansøgningsfrist: 28/2-05, 

kl. 12.00.

Biolanalytiker/laborant
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut, Panum Instituttet.

Indhold: Laborant til forsker-

gruppe der arbejder med nor-

male og sygdomsrelaterede

aspekter af hjerte- og nyre-

funktionen. Forsøgene udfø-

res dels på dyrkede celler og

dels på laboratorierotter.

Omfang: 30-37 timer/uge i 1 år

med mulighed for forlæn-

gelse.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Lektor

M. Treiman, tlf. 3532 7510.

Elektriker
Sted: Teknisk Service Universi-

tetsparken, driftsområde

Nørre Fælled. 

Indhold: Installationer, drift og

vedligehold.

Kvalifikationer: Uddannet elek-

triker med erfaring i nye

automatiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 15/2-05.  

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Maskin-

mester Per Nielsen, Teknisk

Service, Tagensvej 16, 

2200 Kbh. N, tlf. 3532 0040 el. 

inspektør Jan Fingeret, 

tlf. 3532 0050.

Studentermedhjælpere
Sted: Videnskabsbutikken.

Indhold: To stillinger er til be-

sættelse. Daglig drift; ud-

tænkning og formulering af

nye projekter og målrettet

opsøgning af nye projektstil-

lere; vedligeholdelse af hjem-

meside; journalistisk arbejde

med informationsmateriale

herunder vores blad Anvendt

Viden.

Kvalifikationer: Studerende fra

Økonomi, Jura el. Statskund-

skab.

Omfang: Ca. 10 timer/uge 

(mandag el. fredag) pr. medio

marts 2005. 

Ansøgning sendes til: Viden-

skabsbutikken, St. Kannike-

stræde 13, 2., 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/2-05, 

kl. 10.00.

Fuldt opslag: Se 

www.videnskabsbutikken.dk.

Studievejleder
Sted: SAXO-instituttet, Afdeling

for Historie.

Indhold: Vejledning af kandi-

dat-, grunduddannelses- og 

sidefags-/tilvalgsstuderende

samt studerende ved Åbent

Universitet.

Omfang: Vikariat for perioden

fra 1/4-05 til 31/3-06.

Ansøgning: Sendes til Studie-

nævnet for Historie med op-

lysninger om hidtidige studie-

forløb samt andre relevante

oplysninger.

Ansøgningsfrist: 1/3-05, 

kl. 12.00.

opslag hvoraf det tillige frem-

går at der skal anvendes spe-

cielle ansøgningsskemaer.

Ansøgningsfrist: 22/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 7095, e- mail:

hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

Graduate School 
for International Health 
Place of employment: University

of Copenhagen, GSIH.

Contents: See www.phdinterna-

tionalhealth.ku.dk. A number

of 3-year Ph.D. studentships in

a) malaria and tuberculosis

vaccine development; b) me-

dical anthropology; c) type 

2 diabetes or d) mother/child

health are available.

Qualifications: Applicants must

hold a relevant Masters de-

gree. 

Deadline for applications: 

16/2-05.

Additional information: 

See www.cmp.dk.

Naturvidenskab

Ph.d.-stipendier 
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet, KU.

Indhold: Et antal ph.d.-stipen-

dier er ledige til besættelse

pr. 1/5-05.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.nat.ku.dk. el. hos

Det naturvidenskabelige 

Fakultetssekretariat, Øster

Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opsalg: www.nat.ku.dk.

Changes in community
structure and microevolu-
tion in marine protists
Place of employment: Biological

Institute, University of Cph.

Contents: Read about the pro-

ject on www.bi.ku.dk/phyco-

logy/mp/.

Qualifications: M.Sc. degree in

Biology, or similar formal

qualifications; firsthand

knowledge of one or more 

types of unicellular protests;

personal experience concer-

ning laboratory work with 

basic molecular techniques

(PCR, sequencing) on unicellu-

lar protests; Good skills in

English.

Period of employment: From 

1 March, 2005 to 29 February,

2008. 

Application: Include CV; docu-

mentation of formal qualifica-

tions; relevant documentation

of ability to present scientific

results (manuscripts, reprints

etc.).

Should be sent to: Marianne 

Ellegaard, Department of Phy-

Fuldt opslag: 

Se www.historie.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, tlf. 3532 8251

el. Studienævnets sekretariat,

tlf. 3532 8248/3532 8249.

Studievejleder for biologi
og idræt
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Vejledning af uddan-

nelsessøgende og studerende.

Typiske emner er studieplan-

lægning, SU, meritoverførsler

og spørgsmål af mere person-

lig karakter. Desuden udarbej-

delse af informationsmateria-

le om uddannelserne for både

kommende og nuværende

studerende. Deltagelse i infor-

mationsarrangementer såsom

Åbent Hus og rusture og ad-

ministrative opgaver som fx

skemalægning af eksamener.

Jobbet omfatter videreuddan-

nelse inden for regler og vej-

ledningsmetodik.    

Omfang: Ca. 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 21/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.nat.ku.dk/

NAT-nsv/job.htm.

Ph.d.-stipendier

Samfundsvidenskab

Antropologi
Sted: Institut for Antropologi,

KU.

Indhold: 1 ph.d.-stipendium i

antropologi. 3 år med forven-

tet start 1/5-05 el. snarest der-

efter. Ansøgningsskemaer,

ph.d.-bekendtgørelsen mv. fås

på Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, St. Kannike-

stræde 13, 1169 Kbh. K, 

tlf. 3532 3540 (Hanne Beck-

with Lehmann).

Kvalifikationer: Bestået sam-

fundsvidenskabelig kandidat-

eksamen. 

Ansøgning: Mrk. j.nr. 201-233-

105/04-2411 og sendes til 

fakultetskontoret på oven-

nævnte adresse. 

Ansøgningsfrist: 7/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekretær Jørgen Pedersen, 

tlf. 3532 3468.

Sundhedsvidenskab

Stipendier og kliniske 
assistenter
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 8 ph.d.-stipendier samt

5 klinisk assistent stillinger er

ledige til besættelse pr. 1/7-05

el. snarest derefter. Kvalifika-

tionskrav, arbejdsopgaver, af-

lønning, ansættelsesprocedu-

re mv. er beskrevet i det fulde

Indkaldelse af ansøgninger til Benzon Symposium 
Alfred Benzon fonden indkalder hermed ansøgninger vedrørende emne for og organisation af Benzon

Symposium No. 54 i sommeren 2007. Yderligere oplysninger og ansøgningsskema findes på fondens 

hjemmeside for symposier, www.benzon-symposia.dk. 

Der er ansøgningsfrist 21/2 2005.



Kærlighed på kryds 
og tværs
Center for Kvinde- og Kønsforskning inviterer til seminar den 16. februar 2005 

kl. 9.00-14.00 på det ny KUA, lokale 24.4.01

• Pernille Hamilton: Blanke mænd og kulørte kvinder.  En historisk undersøgelse 

af konkubinater mellem danske mænd og afrikanske kvinder i dansk Guinea, 

ca. 1680 til 1850

• Andreas Marklund: Den äktenskapsplikt en man sin hustru skyldig är. Kærlighed,

sengen og mandligheden i svensk ægteskabsideologi cirka 1760-1835

• Bente Rosenbeck: Da heteroseksualiteten kom til Danmark

• Anne Folke Henningsen: Kærlighed og kristne konversioner i 1890’ernes Natal 

og Zululand

• Tina G. Jensen: Kærlighed og konversioner til Islam i nutidens Danmark

• Annemette Hejlsted: Kærlighed og seksualitet i Nynnes Dagbog

• Devika Sharma: Den pornografiske kærlighed.

Center for Kvinde- og kønsforskning, www.nordisk.ku.dk. 

Se under afdelinger og studier
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KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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cology, Øster Farimagsgade

2D, 1353 Cph. K.

Deadline for applications: 

10 February 2005, at noon. 

Additional information: Marian-

ne Ellegaard, tel. 3532 2292,

e-mail: me@bi.ku.dk or Flem-

ming Ekelund, tel. 3532 1275,

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

Ph.d.-stipendium 
i Proteinkemi
Sted: Forskerskolen for Protei-

ners Struktur og Biologi.

Indhold: 1 ph.d-stipendium

inden for feltet Metoder til

bestemmelse af proteiners

struktur og analyse af tredi-

mensionale proteinstrukturer

med specielt henblik på at

studere proteiner som er in-

volveret i nervecelleadhæsion

og receptormedieret signal-

transduktion. 

Til besættelse: 1/4-05 el. snarest

derefter.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00. 

Uddannelse

Humanbiologi
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Humanbiologi er en

tværfaglig, forskningsoriente-

ret overbygningsuddannelse

med fokus på de basalbiolo-

giske forhold som har betyd-

ning for forståelsen af den

menneskelige organismes

funktion i  sundhed og syg-

dom. Uddannelsen blev opret-

tet på forsøgsbasis i 1989 og

blev flot evalueret i 1994 og

2003. Der er optagelse 1 gang

om året af ca. 30 studerende.

Studiet varer 21⁄2 år og er op-

bygget som 3 semestres teore-

tisk undervisning fulgt af 2 se-

mestres specialestudium.

Åbent Hus-arrangement af-

holdes 24/2 kl. 15.00, Panum-

instituttet, Dam auditoriet.

Fuldt opslag. Se

www.sund.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 4/4-05, kl. 12.00

Eksamen

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen i Matematik, Datalogi,

Statistik, Aktuar, Matematik-

Økonomi, Fysik, Astronomi,

Biofysik, Geofysik, Nanotek-

nologi, Kemi, Miljøkemi, Bio-

kemi, Geologi, Geologi-Geo-

fysik, Geologi- Geoscience,

Idræt, Biologi, Geografi og

Geoinformatik samt Moleky-

lær Biomedicin.

Termin: Sommeren 2005.

Tilmelding for semesterstruktur:

Uge 9 + 10 (fra 28/2 til og

med 11/3-05) via www.punkt.

STØTTE 

Stipendier

Stipendier til Europas
hovedstæder
Støtte: Studiepladser med sti-

pendium i Europas hovedstæ-

der i 2005/06 til studerende

ved KU’s humanistiske, sam-

fundsvidenskabelige og na-

turvidenskabelige fakulteter.

Stipendier og udvekslings-

pladser er af 5-12 måneders

varighed under de bilaterale

UNICA Sokrates/Erasmus afta-

ler. Aftalerne er fagspecifikke. 

Ansøgning: Ansøgningsproce-

dure, information etc. findes

på www.ku.dk/international.

Ansøgningsfrist: 15/3-05.

Tyske universitets-
stipendier
Støtte: a) Ved Humboldt-Univer-

sität zu Berlin et stipendium

til 10 mdr. studieophold med

ca. 500/md. til en KU-stude-

rende fra 1/10-05 til 31/7-06.

b) Ved Universität zu Köln et

stipendium til ca. 9 mdr. stu-

dieophold med ca. 500/md. til

en KU-studerende i det aka-

demiske år 2005-2006.

c) Ved Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel stipendiet

Das Rektorat, et 10 mdr. stu-

dieophold med ca. 500/md. til

en dansk studerende ved en

højere uddannelsesinstitution

i Danmark i det akademiske

år 2005-2006.

Ansøgningsfrist: 3/3-05.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

international – aktuelle op-

slag.

RUF-rejsestipendier  
Målgruppe: Specialestuderende

med forskningsprojekter af

relevans for dansk ulandsbi-

stand.  

Støtte: Et antal rejsestipendier

af maks. 15.000 kr. der også

omfatter OSVAL II studier for

medicinstuderende.  

Ansøgning: Skema og vejled-

ning findes på

www.geogr.ku.dk/edu/RUF-

rejsestipendier/stipendier.htm.  

Ansøgningsfrist: 1/3-05.  

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatet for RUF-Rejsestipendier,

c/o Lene Strandsbjerg Wolff,

Geografisk Institut, Køben-

havns Universitet, Øster Vold-

gade 10, 1350 Kbh. K, e-mail:

lsw@geogr.ku.dk.  

Laurits Andersen 
Stipendium
Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende el. yngre færdigud-

dannede der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv og

som i den sammenhæng øn-

sker at dygtiggøre sig i kine-

sisk sprog.

Støtte: Til et års kinesisk sprog-

studium ved Tongji Universite-

tet i Shanghai. Pt. 105.000 kr.

til dækning af rejse, studium

og ophold.

ku.dk el. på Studie- og Eksa-

menskontoret, Øster Vold-

gade 3.

Blokstruktur: Automatisk tilmel-

ding til eksamen for studeren-

de der er tilmeldt undervis-

ningen. Andre skal tilmelde

sig i første undervisningsuge

direkte til Studie- og Eksa-

menskontoret enten pr. brev,

e-mail el. ved personlig hen-

vendelse.

Tilmelding til reeksamen: På

blok 2 via www.punkt.ku.dk i

uge 7 og 8. Tilmeldingen kan

ikke finde sted på institutter-

ne. Eftertilmelding er ikke

mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen.

Ved mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger:

www.nat.ku.dk/studerende/.

Studie- og Eksamenskontoret,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh.

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

eksamenskontor@adm.ku.dk.

PÅ KRYDS OG TVÆRS – Christian Protten (tv.) blev født på

Guineakysten i 1715. Han var søn af en dansk embedsmand og en

afrikansk kvinde, og nedstammede således fra et (kærligheds)-

forhold der krydsede både geografiske og kulturelle grænser.
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Periode: 12 mdr. i perioden 

februar-januar el. september-

juli.

Ansøgning: Intet skema.

Sendes til: Laurits Andersens

Fond, Vasekær 10, 

2730 Herlev.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Studier og/eller forskning 
i USA
Målgruppe: Forskere og stude-

rende.

Støtte: Danmarks største samle-

de gruppe af legater til USA.

Udførlig vejledning på hjem-

mesiden.

Periode: Det akademiske år

2005-2006.

Ansøgningsfrist: 2/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.wemakeithappen.dk.

Legater

Axel H’s Rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer.

Støtte: Til videnskabelige op-

hold i udlandet med sigte på

forskning og videreuddan-

nelse. 

Ansøgning: Læs instruktion på

www.sam.au.dk/axelh.

Ansøgningsfrist: 15/3-05.

Uddeling: Ult. maj 2005.

Bernths Rejselegat
Målgruppe: Dygtige yngre juri-

diske kandidater – under sær-

lige omstændigheder også

studerende. 

Støtte: Overretssagfører 

Christian Laurentius Haaber

Bernth og hustru Inger Ravn-

holdt Bernths Rejselegat ud-

deler legater til studieophold

i udlandet.

Ansøgning: Oplys om kvalifika-

tioner, studieplaner, studie-

sted, forventede udgifter mv. 

Sendes til: Legatets bestyrelse,

c/o prof., dr.jur. Mads Bryde

Andersen, Forskningsafdeling

Ansøgningsfrist: 25/2-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Inden sommerferien.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af lærere i
den danske folkeskole
Målgruppe: Enker efter lærere i

folkeskolen med særlige be-

hov; ugifte børn, fortrinsvis

døtre, af lærere i folkeskolen

når den af forældrene der er

lærer, er død, og børnene har

behov for økonomisk støtte.

Støtte: Ledige legatportioner.

Ansøgning: Skema fås via www.

folkekirken.dk/stifter/kbh/.

Ansøgningsfrist: 15/3-05.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af præster i
folkekirken 
Målgruppe: Enker efter præster

i folkekirken med særlige be-

hov; børn af præster i folke-

kirken med behov for midler-

tidig støtte når den af foræl-

drene der er præst, er død;

børn af præster i folkekirken

som hjælp til studier og an-

den uddannelse.

Støtte: Legatportioner er til ud-

deling.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

fås via www.folkekirken.dk/

stifter/kbh/legater/.

Ansøgningsfrist: 15/3-05.

Legatuddelinger

Stud.med. Karsten Hansens

mindelegat

Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning, har modtaget besked di-

rekte fra SU-kontoret. Der er

uddelt 1 portion til en lægevi-

denskabelig studerende på

24.000 kr. 

Grosserer Oluf Olsens legat

Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning, har modtaget besked 

direkte fra SU-kontoret. Der

I, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/4-05.

Det Letterstedtska Selskab
Støtte: Tilskud til studie- og

konferencerejser i et el. flere

af de andre nordiske lande.

Som regel maks. 5.000 kr. 

Ansøgning sendes til: Kontor-

chef Steen A. Cold, Engbak-

ken 6, 2830 Virum.

Ansøgningsfrist: 1/3-05

Hotelejer Anders Månsson
og hustru Hanne Månssons
legat
Målgruppe: Dygtige, ubemidle-

de studerende ved KU som

under de første års studier har

vist flid og gode evner.

Støtte: 80 legatportioner a

10.000 kr. er ledige fortrinsvis

til studierejser. 

Ansøgning: Anvend skema for

Københavns Universitets lega-

ter der fås på www.ku.dk –

SU-kontoret. Angiv legatets

navn på forsiden.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/2-05.

Uddeling: Modtagere får direk-

te besked. Universitetsavisen

oplyser når legatuddelingen

er overstået.

Konsul Axel Nielsens 
mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

samfunds- og sprogvidenska-

belige uddannelser ved han-

delshøjskoler og universiteter.

Støtte: Legatportioner er i ud-

gangspunktet ml. 10.000 og

50.000 kr. og gives udelukken-

de i fm. studierejser i udlan-

det af min. 3 mdr. Ikke til

grupperejser.

Periode: Ophold efter 1/4-05.

Ansøgning: Anvend legatets an-

søgningsskema der fås via 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K el. ved indsen-

delse af frankeret svarkuvert.

denskabeligt internationalt

anerkendt arbejde inden for

fagområderne humaniora,

samfundsvidenskab, jura og

teologi. Se

www.holberg.uib.no.

Ansøgning: Professorer ved uni-

versiteter og andre

forskningsinstitusjoner innen

for de nevnte fagområdene

har rett til å nominere kandi-

dater til Nils Klim-prisen. 

Sendes til: Nils Klim-prisen, 

Universitetet i Bergen, Post-

boks 7800, NO-5020 Bergen,

Norge. www.holberg.uib.no/

NK_prisen/NK_om_prisen.htm.

Ansøgningsfrist: 15/2-05.

Studiepladser 
i udlandet

Europakollegiet 
i Warszawa
Støtte: For danske studerende

er der studiepladser ved Eu-

ropakollegiet i Natolin, War-

szawa. Undervisning i den

europæiske udvikling i cen-

tral- og østeuropæisk per-

spektiv i emner som fx EU’s

udvidelse mod øst. Under stu-

dieopholdet bor de studeren-

de på et studenterkollegium.

De studerendes alder er 

22-28 år. Se mere på www.

coleurop.be el. kontakt Den

Danske Komité for Europa-

kollegiet, tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 15/2-05.

Europaskollegiet i Brügge
Støtte: For kandidater der vil

specialisere sig i problemerne

i forbindelse med det euro-

pæiske samarbejde, er der 6

studiepladser for danskere

ved Europakollegiet i Brügge

2005/2006. På Europakollegiet

gives undervisning inden for

fagområderne jura, økonomi,

statskundskab og forvaltning

på højt niveau i relation til

det europæiske samarbejde.

Adgangsbetingelser er et af-

sluttet studium ved et univer-

sitet eller en anden højere læ-

reanstalt el. min. 4 års stu-

dium/BA. Studerendes alder

er ca. 22-28 år. Se mere på

www.coleurop.be el. kontakt

Den Danske Komité for Euro-

pakollegiet, tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 15/2-05.

dre med kandidateksamen

uden fast ansættelse. 

Støtte: Til fremme af botanisk

og arkæologisk forskning. 

Legatportioner på ml. 3.000

og 15.000 kr. fortrinsvis til

konkrete opgaver (feltarbej-

de, museumsarbejde m.v.) der

kræver ophold i udlandet. 

Ansøgning: Oplys om formål,

budget, cv for ansøgeren

(herunder adresse og CPR-

nummer) samt evt. referencer.

Sendes i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 21/2-05.

Sendes til: Docent, dr.phil. Ulla

Lund Hansen, Saxo-Instituttet,

afdelingen for Arkæologi og

Etnologi, Københavns Univer-

sitet, Vandkunsten 5, 

1467 Kbh. K.

Uddeling: Marts 2005.

Julie von Müllens Fond
Målgruppe: Danske forskere der

ifm. konkrete forskningsopga-

ver opholder sig i længere tid

i udlandet.

Støtte: 350.000 kr. er til udde-

ling.

Ansøgning: Vedlæg udførlige

oplysninger om uddannelse,

forskningsprojekt, rejsens for-

mål, overslag over udgifter og

angivelse af det ansøgte be-

løb. 

Ansøgningsfrist: 25/2-05.

Yderligere oplysninger: Det

Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab, H.C. 

Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V.

Priser

Holbergprisen 2005
Målgruppe: Prisen på NOK 4.5

millioner skal tildeles forskere

som har gitt fremragende,

internasjonalt anerkjente bi-

drag til humanistisk, sam-

funnsvitenskapelig, juridisk

og teologisk forskning. Pris-

vinner skal gjennom sitt viten-

skapelige arbeid på avgjøren-

de måte ha påvirket interna-

sjonal forskning på området.

Se uddybende oplysninger på

www.holberg.uib.no. Profes-

sorer ved universiteter og an-

dre forskningsinstitusjoner in-

nenfor de nevnte fagområde-

ne har rett til å nominere kan-

didater til Holbergprisen.

Ansøgning: Nominationsbrev

skal sendes til: Holbergprisen,

Universitetet i Bergen, Post-

boks 7800, N-5020 Bergen,

Norge. Eller elektronisk på

www.holberg.uib.no/

HP_prisen/HP_skjema.html.

Ansøgningsfrist: 15/2-05.

Niels Klim-prisen 2005
Målgruppe: Nordisk forsker

under 35 år 15/2-05.

Støtte: Prisen på NOK 250.000

tildeles for fremragende vi-

Tag på sommerkursus i Indien
‘Contemporary India’ er et fire ugers sommerkursus i Hyderabad i juli.

Prisen er 6.000 norske kroner plus flybillet og lommepenge. Du kan 

få yderligere oplysninger på Det Internationale Kontor eller på

www.ku.dk/international/ under Aktuelle opslag.

Kom til Karrieredagene®

Den 4. marts 2005 inviterer AIESEC alle studerende på Københavns Universitet til Karrieredagene i DGI-

byen. Karrieredagene® er Danmarks eneste landsdækkende job- og informationsmesse der henvender sig

til studerende fra de videregående uddannelser. 

Se mere på www.karrieredagene.dk og læs om AIESEC på www.aiesec.dk.

er uddelt 2 portioner a 14.000

kr.

Cecilius Lyngby Larsens legat

Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning, har modtaget besked di-

rekte fra SU-kontoret. Der er

uddelt i alt 23.000 kr. i 5 – 

ikke nødvendigvis lige store –

portioner.

Forskningsstøtte

Letterstedtska Föreningen 
Støtte: Til videnskabelige arbej-

der, forskeres gæstebesøg,

nordiske konferencer, tryk-

ning el. oversættelser af pu-

blikationer og litteraturind-

køb til fremme af fællesska-

bet ml. de nordiske lande

inden for industri, videnskab

og kunst.  

Ansøgning sendes til: Letter-

stedtska Föreningens Hoved-

bestyrelse, Box 22 333, SE-104

22 Stockholm, Sverige. 

Ansøgningsfrist: 15/2-05 el. 

15/9-05

Fonden til fremme af 
odontologisk videnskab af
januar 2001
Støtte: Til a) tandlæger til hjælp

til videregående studier inden

for den odontologiske viden-

skab og b) ansøgere der ar-

bejder med videnskabelige

opgaver inden for odontolo-

gien, fortrinsvis til kandidater

der arbejder på at erhverve

den odontologiske doktor-

grad. Portioner på hhv. 15.000

og 11.785 kr. 

Ansøgning sendes til: Tandlæge-

skolen, Att.: Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 28/2-05.

Ingeniør Svend G. Fiedler
og Hustrus legat 
Målgruppe: Primært ph.d.-stu-

derende, stipendiater og an-
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PUMA går i luften 
med nye medarbejderkurser i foråret

Mange bolde i luften    
Udvikling og omstilling er typiske situationer hvor

der skal holdes mange bolde i luften på én gang.

Det kan virke stressende og uoverskueligt, og i

sidste ende kan det gå ud over det vigtigste i ar-

bejdslivet, nemlig arbejdsglæden. For at ruste den

enkelte medarbejder bedst muligt tilbyder PUMA

en række redskaber der kan hjælpe med at skabe

det nødvendige overblik. Som modvægt til en

omskiftelig dagligdag med mange forskellige re-

lationer, tilbyder vi i foråret en række længere

forløb som midt i al travlheden kan give mulighed

for fordybelse. Arbejdsglæde og lyst til at prøve

nyt er vigtige elementer i den personlige udvik-

ling, og nogle gange kan det være rart at få et

rum hvor man kan reflektere lidt inden man kas-

ter sig ud i de nye situationer. Det kan man også

bruge nogle af de kurser til som vi har på pro-

grammet i foråret. 

PUMA søger hele tiden at udvikle såvel indhold

som metode i de kurser vi udbyder, og denne

gang kan vi tilbyde et forløb i skriftlig engelsk for

TAP som såkaldt “web-based learning”. Forløbet

bliver en kombination af flere forskellige under-

visningsformer: almindelig konfrontationsunder-

visning, e-learning og individuel vejledning. 

Vi håber du synes om vores tilbud og husk at

nye kursusidéer altid er velkomne! 

Læs mere om kurserne på: www.ku.dk/puma.

Startdato Kursusnavn Længde Nr. Frist

7. februar Temaeftermiddag for SU: Personalepolitik 3 timer 4801 14. jan.

22. februar Institutsekretæren i orkanens øje forløb 1505 1. feb.

24. februar Fraværssamtaler – forebyggelse og håndtering af sygefravær 1 dag 3105 1. feb.

25. februar Eksamenssnyd 3 timer 2103 3. feb.

28. februar Serviceengelsk – for administrative medarbejdere forløb 1514 20. jan.

1. marts Danish Language & Society – an introductory course forløb 1601 21. jan.

2. marts Web-based Learning forløb 1602 25. jan.

8. marts Temaeftermiddag for SU: Psykisk arbejdsmiljø 3 timer 4802 14. feb.

9. marts Skab effektivitet og arbejdsglæde 2 dage 1501 1. feb.

9. marts Brush-up i sagsbehandling 1 dag 2102 31. jan.

14. marts Forhandlingstræning for lokale lønforhandlere 1 dag 3107 18. feb.

16. marts SU-grundkursus for medlemmer af SU-udvalg 1 dag 4806 17. feb.

18. marts Fokus på samarbejde og følelsesmæssig intelligens 1 dag 1502 10. feb.

29. marts Projektet og dig 2 dage 1509 21. feb.

4. april Projektlederuddannelse – modul 1 3 dage 3101 25. feb.

5. april Arbejdsfastholdelse der virker 1 dag 3106 25. feb.

6. april At lære og at huske – brug hele hovedet 1 dag 1510 4. mar.

11. april EU-midler – find vej i junglen 1 dag 2105 16. mar.

12. april Temaeftermiddag for SU: Modtagelse af nye medarbejdere 3 timer 4803 7. mar.

12. april E-mail som kommunikationsform 1 dag 1513 7. mar.

13. april Hurtig og effektiv læsning 2 dage 1511 8. mar.

18. april Coaching som forandringsredskab 2 dage 3102 17. mar.

20. april Specialpædagogisk støtte til handikappede studerende 3 timer 2101 23. mar.

21. april Stemmens vej og vildveje 1 dag 1603 17. mar.

25. april Personalejura og konflikthåndtering for ledere 1 dag 3104 31. mar.

26. april International studieadministration 1 dag 2104 1. apr.

27. april Temaeftermiddag for SU: Ny løn – hvad kan forhandles? 3 timer 4804 21. mar.

28. april Girafsprog – konfliktforebyggende kommunikation 1 dag 1503 7. apr.

2. maj Skriv klart – og bliv forstået! 2 dage 1512 7. apr.

9. maj Biografikursus for seniorer 2 dage 1507 1. apr.

19. maj Forandringer – hvad betyder det for mig? 1 dag 1504 15. apr.

24. maj Visuel præsentationsteknik for VIP 1 dag 1604 19. apr.

25. maj Projektlederuddannelse – modul 2 3 dage 3111 18. apr.

25. maj Stresshåndtering 1 dag 1506 4. maj

26. maj Servicetjek for den erfarne leder 2 dage 3103 20. apr.

30. maj Introduktion til bygningsplanlægning og bygningsøkonomi 3 timer 2106 4. maj

1. juni Temaeftermiddag for SU: Budget- og regnskabsforståelse 3 timer 4805 3. maj

7. juni Videndeling og kollegial sparring 1 dag 1508 2. maj
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FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Molecular Mechanisms of lym-

phomagenesis: From single 

genes to molecular pathways

with implications for phenotype

and prognosis 

Doktorand: Cand.med. Kirsten

Grønbæk.

Tid: 4/3-05, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Frede-

rik V’s Vej 11, Aud. A.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Stephen

Hamilton Dutoit og prof.,

overlæge, dr.med. Arne Svej-

gaard.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

overlæge, dr.med. Thomas

Horn, tlf. 4488 3344.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Smalle-

gade 46 A, 3.tv., 2000 Frb. 

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Hereditary deficiency of antico-

agulant protein C – identifica-

tion of mutations and characte-

rization of their influence on

biosynthesis of protein C  

Doktorand: Overlæge Bent Lind.

Tid: 11/3-05, kl. 13.00.

Sted: Anneks auditorium A, 

Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Björn Dahlbäck og

forskningsleder, dr.scient. Lars

Chr. Petersen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

prof., dr.med. Niels Tomme-

rup, tlf. 3532 7826.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

bli@kpll.dk. Indstillingen kan

Excentriske venner – Om ven-

skabet i Johannesevangeliet

Kandidat: Cand.theol. Alexsan-

dar Gusa.

Tid: 18/2-05, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, 1. sal.,

Aud. 7.

Afhandlingen: Kan ses på Afde-

ling for Bibelsk Eksegese,

Biblioteket el. Fakultetskonto-

ret senest 14 dage før forsva-

ret.  

Jura

WTO, the Environment & the

Animals – policies in GATT 

Article XX (a), (b) & (g)

Kandidat: Cand.jur. Laura 

Nielsen.

Tid: 4/3-05, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet 1-3.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske

Dekansekretariat, Skinder-

gade 14.

Ligeløn for job af samme værdi

Kandidat: Cand.jur. Byrial 

Rastad Bjørst.

Tid: 4/2-05, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, Anneks A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske

Dekansekretariat, Skinder-

gade 14.

Samfundsvidenskab

Fanget i tilværelsen – Case-

studier om fastlåsthed og for-

søg på frigørelse.

Kandidat: Cand.psych. Charlotte

Mathiassen.

Tid: 11/2-05, kl. 13.00-16.00. 

Sted: KUA, Aud. 6.1.48.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks Information, KUA

og på Institut for Psykologis

bibliotek.

Using Disability Adjusted Life

Years and Cost-Effectiveness

Analysis to Define Priorities for

the Public Health Care Sector in

Zimbabwe

Kandidat: Cand.polit. Kristian

Schultz Hansen.

Tid: 17/2-05, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, St.

Øvelsessal, Studiestræde 6.

Afhandlingen: Kontakt Karin 

Eriksson, Økonomisk Institut,

Studiestræde 6, tlf. 3532 3011. 

Struggling for Growth in a Time

of Loss. Challenges of Related-

ness in Western Kenya

Kandidat: M.Sc. Ruth Jane 

Prince.

Tid: 18/2-05, kl. 14.00.

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.,

Auditoriet.

Afhandlingen: Kan købes inden

forsvaret, kontakt receptio-

nen, tlf. 3532 3464.

købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetskontoret.

Differential effects of alternati-

ves to hormone replacement

therapy in postmenopausal

healthy women  

Doktorand: Læge Nina Hann-

over Bjarnason.

Tid: 15/4-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hann-

over auditoriet.

Officielle opponenter: Klinisk

lektor, overlæge, dr.med. Lis-

beth Nilas og lægelig direk-

tør, dr.med. Jannik Hilsted.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

prof., overlæge, dr.med.

Svend Lindenberg, tlf. 

4488 3216.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Klinisk

farmakologisk afdeling, Rigs-

hospitalet. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henven-

delse til fakultetskontoret.  

Ph.d.-forsvar

Teologi

Eventyrernes vidtlysende Blink.

H.C. Andersens Eventyr og 

Historier læst på baggrund af et

udvalg af Søren Kierkegaards

tekster som litterær-æstetiske

metaforer med henblik på at

fremhæve en række eksistens-

temaer i eventyrdigtningen.

Kandidat: Cand.theol. Kathrine

Lilleør.

Tid: 4/2-05, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, 1. sal,

Aud. 7.

Afhandlingen: Kan ses på Afde-

ling for Kirkehistorie, Bibliote-

ket el. Fakultetskontoret se-

nest 14 dage før forsvaret.  

Selvets problem i psykologiens

historie. En Socialfænomenolo-

gisk fortolkning som alternativ

til Socialkontruktionisme

Kandidat: Cand.psych. Henrik

Skovlund.

Tid: 25/2-05, kl. 13.00-16.00.

Sted: KUA, Aud. 6.1.48.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks Information, KUA

og på Institut for Psykologis

bibliotek.

Humaniora

Genkendelsesns glæde. 

Intertekstualitet på film

Kandidat: Helle Kannik 

Haastrup.

Tid: 4/2-05, kl. 13.15.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling, Afdeling

for Film og Medievidenskab.

Naturvidenskab

Environmental Spaces. 

A Geopolitics of Environmental

Interdependence in the Baltic

Sea Area

Kandidat: Henrik Gutzon 

Larsen.

Tid: 4/2-05, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3. sal, Aud. B.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Biblioteket på Geo-

grafisk Institut.

Coupled Cluster Response 

Theory for Molecules in 

Condensed Phases. Theoretical

Framework, Implementational

Aspects and Applications

Kandidat: Cand.scient. Jacob

Kongsted.

Tid: 4/2-05, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet,

Aud. 2.

Quantitative studies of the 

nucleation of recrystallization in

metals utilizing microscopy and

X-ray diffraction

Kandidat: Axel W. Larsen.

Tid: 11/2-05, kl. 13.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet,

Aud. 2.

Leucine-rich Nuclear Export 

Signals

Kandidat: Cand.scient. Tanja la

Cour.

Tid: 25/2-05, kl. 14.00.

Sted: Geografisk Institut, Audito-

rium B, Øster Voldgade 10, 3.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sekretær Anne Gade

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, tlf. 3532 2006, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.

FORELÆSNINGER

European and North American Art of the 20th
century interpreted from a theological angle
Reader in Theology Gesa Thiessen, Milltown Institute, Dublin, De-

partment of 

Systematic Theology and History, Irland

Tid: 7/2 kl. 9.15-11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Sketches for a theology of Art: 
On a new list of Aesthetic Categories
Ph.d. Alejandro García-Rivera, Jesuit School of Theology at Berkeley,

USA

Tid: 7/2 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Å dikte sitt liv inn i messen
Forfatter Knut Ødegård, Molde, Norge

Tid: 7/2 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Billedkrise og ikonoklasme i den moderne
digtning set i lyset af den kristne tradition
Docent Erik A. Nielsen, Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Tid: 8/2 kl. 9.15-11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Mit arbejde med Kristusfiguren
Billedhugger Bjørn Nørgaard, tidl. prof. ved Kunstakademiet

Tid: 8/2 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Da umoderne gloser dukkede op i mine 
modernistiske digte
Forfatter Søren Ulrik Thomsen

Tid: 8/2 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

The Search for God in Contemporary Israeli
Poetry
Associate Professor David C. Jacobson, Judaic Studies, Brown Univer-

sity, Providence, USA

Tid: 9/2 kl. 9.15-11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Jødiske spor i moderne kunst og litteratur
Post.doc. Tine Bach, Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab, KU

Tid: 9/2 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Fra Lyrikken til Historien: Den Tredje Person i
Pasternaks ‘Lüwers barndom’
Prof., dr.phil. Peter Alberg Jensen, Stockholms Universitet, Sverige

Tid: 9/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Østeuropæisk Afdeling, Snorresgade 17-19, 1.sal., lok. U2

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Østeuropæ-

isk Afdeling

The Notion of Jewish Art
Prof. og kunstner Adomas Jacovskis, Art Academy of Vilnius, Litauen

Tid: 9/2 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Studentermenighedens kor søger stemmer
Studenterkoret synger hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i Hans Tausens Kirke. Repertoiret er et bredt udvalg af dansk og 

international kormusik, bl.a. firstemmige danske sange, nye salmer, klassiske korsatser og spirituals. Første gang i dette 

semester er 1/2-05. 

Kontakt dirigenten Sigrid Damsager Frandsen, tlf. 7730 9344 el. e-mail: sigrid@stud.ku.dk.
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A View from the Bottom
Prof. Jan Willen van Holten, NIKHEF, Amsterdam og NORDITA, Hol-

land

Tid: 9/2 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Lecture

Syng i kor
TAP-koret søger nye sangere – både bas, tenor, alt og sopran. Koret

består af ca. 20 sangere, men vil gerne have flere medlemmer. Der

synges mindre klassiske korværker, dansk kormusik og danske/nordis-

ke sange. TAP-koret er åbent for alle, men lidt korerfaring og et vist

nodekendskab er en fordel.

Kontakt Kirsten, tlf. 3887 3294 eller mød op på mandage kl. 17-19 på

Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1. sal, lokale 112.

Islamic Aspects of Modern Egyptian Art
Svein Engelstad, universitetsbibliotekar, fagreferent i Kunsthistorie,

Oslo Universitet, Norge

Tid: 10/2 kl. 09.15-11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Flyodiversity – forskning i de tovingede insekters biodiversitet
Lektor Thomas Pape, Zoologisk Museum

Tid: 10/2 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Tovingerne (Diptera) udgør en af de såkaldt megadiverse insektordner, og med omkring 120.000 beskrevne

arter og mindst lige så mange ubeskrevne må tovingerne siges at være en evolutionær succes der fylder godt i

det globale ‘species-scape’. Mange kender hovedsageligt de tovingede insekter (myg og fluer) som uvelkom-

ne eller plagsomme elementer i naturen, og netop tovingerne indeholder da også nogle af de mest berygtede

sygdomsvektore, med malariamyggene og tsetsefluerne som et par af de klassiske eksempler. Tovingerne er

imidlertid bestemt ikke uden nyttige arter som på forskellig måde – økologisk, medicinsk, genetisk mm. – 

bidrager til menneskelig sundhed og trivsel. Gennem et nystartet amerikansk program samarbejder en række

dipterologer om at producere tovingernes gren af Livets Træ, og dipterologer verden over arbejder ihærdigt

på at dokumentere og navngive de tusindvis af endnu ubeskrevne arter som findes. Den europæiske tovinge-

fauna er – ikke uventet – den klart bedst kendte, men meget tyder på at der er langt igen før vi kan sige at

kendskabet er godt. Meget mindre kendte er de tropiske faunaer, og for store endemisme-centre som øgrup-

perne Hawaii, Galapagos, Madagaskar og Ny Kaledonien kan vi kun håbe på at vi lærer tovinge-faunaen at

kende før den forsvinder.

Decoding/Detecting taboos in the message.
On Mona 
Hatoum’s video work ‘Measures of Distance’
1988
Ekstern lektor Khaled Ramadan, Kunsthistorie, KU

Tid: 10/2 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Figurative Depiction in Islam
Dr. Wijdan Ali, Faculty of Arts and Design, University of Jordan, Jor-

dan

Tid: 10/2 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.07

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

Popular Forms of Accountability in West Africa
Prof. William Reno og Dr. LaRay Denzer, NorthWestern University,

Evanston, USA

Tid: 11/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 th. floor,

Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Promoting Protection or Impunity? 
Human Rights and Conflict Resolution Sudan
Prof. Sharon Hutchinson, Department of Social Anthropology, 

University of Wisconsin at Madison, USA

Tid: 17/2 kl. 16.00-17.45

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. Floor, Aud.

12,

Arr.: Center for Afrikastudier

Medborgerskab og køn
Christina Fiig

Tid: 18/2 kl. 12.00-13.00

Sted: Center for Folkesundhed og Samfund, Sociologisk Institut,

lok. 16.1.56

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning

Bob Dylan og ritualer
Forskningsadjunkt, fil.dr. Eyolf Østrem

Tid: 21/2 kl. 20.00

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 over gården. 40 kr. for ik-

ke-medlemmer, 

20 kr. for studerende.

Arr.: Selskab for kunst og kristendom

Forandringens paradoks.Gestaltterapiens
grundsætning med baggrund i kristen eksis-
tentialisme
Forfatter, psykoterapeut og præst Bent Falk

Tid: 22/2 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultets mødelokale, Købmagergade 44

over gården

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/tf/default.htm

Expulsion from the Garden: The Transition to
Humanity
Christine M. Korsgaard, Department of Philosophy, Harvard Univer-

sity, USA

Tid: 23/2 kl. 15.15-17.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, Købmagergade 46, 4.

sal, lok. 12

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning
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Af Lise K. Lauridsen og Morten E. Wøldike Olsen

Vejer du nogle kilo for meget? Har du skæl på
skuldrene? Kan du ikke leve uden dine fløjlsbuk-
ser? Så har du måske et problem med at komme

ind i de eksklusives klub: Arbejdsmarkedet.
Ifølge studie- og stylingchef på Københavns Universi-

tet, Jakob Lange, ville mange arbejdsløse akademikere
nemlig kunne komme i arbejde hvis blot deres hygiejne
var i orden. 

»Mange ville forbedre deres jobmuligheder betragte-
ligt hvis de fik at vide at det ville være en god idé at bli-
ve klippet eller tabe ti kilo,« siger Jakob Lange til Bør-
sens tillæg Ung-Karriere.

Stilvejledning nødvendig
Den fnugfri studiechef mener at universiteterne må væ-
re deres ansvar bevidst og sørge for at gribe tidligt ind.
Hvis ørkenstøvlerne sidder for fast om foden og pande-
håret tjavser, så bør der igennem personlig samtale på
uddannelsesstedet gøres opmærksom på problemet.

»Vi skylder da folk at fortælle dem det. Hvis ikke vi
gør det på uddannelsesstederne, hvem gør det så?,« ly-
der det fra den stilkyndige studiechef: »Folk med gode
papirer og fine karakterer bliver kasseret uden forkla-
ring fordi den virkelige årsag er at arbejdsgiveren tæn-
ker: ‘Ham kan jeg da ikke have gående rundt her’«.

I artiklen i Børsen kan man fx også læse at de i Uden-
rigsministeriet ikke ansætter folk med fløjlsbukser, så
her har Jakob Lange nok ikke store chancer for at fort-
sætte sin karriere.

Sjuskeundersøgelse
Jakob Lange vurderer at tre-fire procent af de arbejds-
løse akademikere er uden job på grund af en sjusket
personlig fremtræden.

Hvordan ulastelige Lange er landet på disse procen-
ter, har Forskningsfrit Område gjort sig mange an-
strengende tanker om. Måske din ellers så forstående
studievejleder sidder under bordet og krydser af på et
skema for ‘slasket hår’, ‘genbrugskluns’ og ‘dårlig ånde’.

Vi skal ikke kunne udelukke det, og kan kun opfordre
dig til at ringe til vægtkonsulenterne, frisør Gunn-Britt,
De Fantastiske Fem og Jakob Lange for gode råd. 
Begynd din forunderlige forvandling i dag, i morgen 
er det måske for sent. Det gælder din karriere.

likl@adm.ku og mwo@adm.ku.dk

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

FORBILLEDE? – Og vi lader billedet af den 

stilsikre studiechef stå et øjeblik til inspiration for

mindre modebevidste sjæle.

Styling på skemaet
Studiechef Jakob Lange er ikke
længere kun uddannelsesguru,
men relancerer nu sig selv i den
gode smags tjeneste og opford-

rer til mere hårlak, mundspray
og pressefolder på universitetet

BRUNT I BRUNT – Jakob Lange elegant ekvi-

peret i en klassisk karamelbrun på vej til sit job som

studie- og stylingchef på Københavns Universitet.    


