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Omstridte oliepenge
Regeringen er glad for sin plan om at give en del af mil-
liarderne fra Nordsøen til forskning i højteknologiske
områder. Men både vismænd og støttepartier vender
tommelfingeren nedad 
SIDE 6

Eksamen på video
Bliv filmet mens du er til eksamen, lyder et af tilbude-
ne i udkastet til ny bekendtgørelse.
SIDE 4

Bedre avis, færre læsere
Desto mere tilfredse læserne er med 
Universitetsavisen, desto mindre læser de den.
SIDE 10

Tæt på
fjern-
studier
Barfodet bachelor på vej
mod en grad fra Køben-
havns Universitet. KU har
en håndfuld virtuelle klasse-
værelser, men inden længe
bør et center for netbaseret
undervisning udbrede og
koordinere tilbuddene 
LÆS SIDE 3  
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Idenne måned har OECD offentliggjort en rapport
om de danske universiteter. Rapporten tegner et
ganske flot billede af universitetsforskningen og

undervisningen, og den peger samtidig på behovet
for endnu mere forskning. 

Kun en uge senere har regeringen så lanceret pla-
ner om en ny forskningsfond på 16 milliarder

kroner. Fondens afkast skal bruges til forskning in-
den for højteknologi, blandt andet bioteknologi, na-
noteknologi, informations- og kommunikationstek-
nologi. Hermed imødekommer regeringen et længe
næret ønske om vækst i de offentlige forskningsinve-
steringer. Det er et behov som mange har peget på -
og nu altså også OECD. Regeringens udspil er uden
for enhver tvivl et tiltrængt og et særdeles velkom-
ment bidrag til den forsk-
ning der er fundamentet
for fremtidens velstand
og velfærd. Lad os håbe at
planerne bliver til noget,
uanset den debat der alle-
rede er gået i gang om fi-
nansieringen af fonden.

OECD-rapporten er
som nævnt positiv i sin vurdering af den danske

forskning, men har også kritiske toner som vi ikke
helt kan forbigå i glæde over nyheden om en stor
forskningsfond. Rapporten peger blandt andet på
meget lange studietider og dermed en høj kandida-
talder, og den peger på et højt studiefrafald. Det er
problemer der ikke kun er samfundsøkonomisk
uheldige, men som også har betydning for den en-
kelte studerende. Tallene rejser spørgsmålet om vi
har fokus nok på undervisningen. For at komme dy-
bere ned i dette har vi fra rektoratets side bedt samt-
lige studieledere oplyse os om hvilke initiativer man
på de enkelte studier har taget for at nedbringe fra-
faldet og gennemførselstiderne de senere år, og hvil-
ke yderligere planer man har for at bedre situatio-
nen. Det er vores hensigt at vi i løbet af 2004 får ta-
get initiativer som aktivt gør noget ved disse proble-
mer.  

OECD-rapporten peger også på vigtigheden af at
styrke den internationale dimension i uddan-

nelserne. Det kan fx ske gennem etablering af fælles
kandidatgrader på tværs af landegrænser hvor flere
universiteter går sammen om en uddannelse der gi-

ver kompetence i flere lande; gennem flere mulighe-
der for praktikophold i udlandet; og gennem en bed-
re motivation for danske studerende til at rejse
udenlands. Rapporten peger på at der er betydelig
flere europæiske studerende der kommer til Dan-
mark end der er danske studerende der vælger at
rejse ud. Det er vi meget opmærksomme på her på
Københavns Universitet, og specielt i forhold til Øst-
europa er balancen skæv: Kun én af vore studerende
rejser ud for hver fem der kommer hertil. Derfor vil
vi på KU i de kommende semestre forsøge at få sat
mere fokus på landene rundt om Østersøen, herun-
der de baltiske lande. 

Folkene bag OECD-rapporten har også set mere
overordnet på forskningen. Rapportens forfattere

understreger at det er i
grænsefladerne mellem
de forskellige områder at
mange spændende viden-
skabelige udviklinger sker.
På Københavns Universi-
tet har vi længe arbejdet
på at styrke den tværfagli-
ge udvikling, fx ved at
etablere nye satsningsom-

råder på tværs af fakulteterne. Tværfagligheden er
også i fokus når vi udvikler nye efter- og videreud-
dannelser. Og de organisationsændringer der er
gennemført i 2003, med sammenlægning af adskilli-
ge institutter, kan være med til at overskride faglige
grænser.

Den økonomiske indsprøjtning som den nye forsk-
ningsfond kan give, er tiltrængt. De områder der

er anslået for den nye fond, såsom bio- og nanotek-
nologi, informations- og  kommunikationsteknologi,
er alle teknologier der bygger på forskning der givet-
vis vil komme til at spille en hovedrolle i udviklingen
når fremtidens samfund tegnes. Det er områder som
vi på universitetet kan genkende i vores egne planer.
Forskning inden for disse områder rummer vidtræk-
kende perspektiver og giver os helt nye muligheder.
Men rejser også helt nye spørgsmål - lige så meget af
etisk som af samfundsmæssig og teknologisk art.
Danmark og Københavns Universitet skal være med
på disse områder, både ved at deltage i den forsk-
ning der giver de mange nye muligheder og ved at
præge debatten om hvordan mulighederne skal bru-
ges.

32. Årgang

Åbent Hus på KU 
BILLETSA LG – Torsdag
den 26. februar åbner Køben-
havns Universitet dørene for
alle interesserede. Arrange-
mentet giver fremtidige stu-
derende mulighed for at op-
leve de enkelte uddannelser
på nært hold og få svar på
spørgsmål. På de fleste ud-
dannelser afholdes et arran-
gement kl. 12 og 15 hvor re-
præsentanter fra de enkelte
fag vil fortælle om uddannel-
sens indhold og studiemiljø.
Nogle steder vil der også være mulighed for at overvære undervisning
og særlige forelæsninger. Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning
afholder også et vejledningsmøde kl. 18 i Fiolstræde 22, 4. etage. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Linda Nielsen går bladvejen

S L A D D E R – Rektor Linda Nielsen ved KU er blevet udpeget som for-
mand for Allerfonden. Denne fond ejer Aller-koncernen som sidder 
på 70 procent af danske marked for ugeblade. Der kan synes langt 
fra Linda Nielsens stilling som rektor ved Københavns Universitet til
stillingen som formand for udgiveren af en lang række sladder- og
pornoblade, men netop i denne tid sker der tilnærmelser mellem uni-
versitetsverdenen og erhvervslivet, skriver Berlingske Tidende. 

Ny forskerskole i genmedicin

G E N E T I K – Professor Peter E. Nielsen fra Institut for Medicinsk Bio-
kemi og Genetik har modtaget 3,25 millioner kroner fra Forsknings-
styrelsen til at oprette en Forskerskole i Genmedicin for ph.d. stude-
rende per 1. januar 2004. Forskerskolen er etableret i et samarbejde
mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Rigshospitalet,
Statens Seruminstitut og J.F. Kennedy instituttet.

Læs mere på www.imbg.ku.dk/Forskerskole_i_Genmedicin.

Antropologer i arbejde

J O B L I V – Institut for Antropologi har lavet en undersøgelse af antro-
pologers beskæftigelsessituation på grundlag af de sidste 10 års kan-
didatudklækning. Undersøgelsen viser at 83 procent er i arbejde, 3
procent er ikke i job på grund af orlov eller andet. De resterende 14
procent er uden arbejde. De typiske former for ansættelser er inden
for universitets- og forskningsverdenen, i konsulentbranchen, social-
sektoren, bistands- og udviklingsverdenen eller inden for ledelse og
administration. Undersøgelsen viser at 91 procent af de færdige kan-
didater finder antropologiuddannelsen relevant for deres nuværende
arbejde, men der er bred enighed om at den kan forbedres med hen-
blik på at styrke beskæftigelsesmulighederne. 

Læs mere på www.anthro.ku.dk/webrapport/rapindex.htm.

Ny nanoteknologisk virksomhed

NY TTIGT NABOSKAB – Nano-Science Centeret ved Københavns
Universitet lægger hus til det nye firma, Atomistix, der er Danmarks
første virksomhed som udelukkende fokuserer på det stærkt voksende
marked inden for nanoteknologi. Atomistix udvikler og markedsfører
software til brug for nanoteknologi. Placeringen i det videnskabelige
miljø sikrer firmaet en kortere vej fra forskning til faktura. I samarbej-
de med verdens førende forskningscentre inden for nanoteknologi,
herunder Nano-Science Centeret på KU, vil Atomistix udvikle flere
softwareprodukter og metoder der kan benyttes som værktøjer i ud-
viklingen af nye nanoteknologiske materialer og komponenter. Der er
også indgået udviklingsaftale med Nano-Science Centeret gennem 
Tech Trans Enheden der er Københavns Universitets nye enhed for
teknologioverførsel.

Friheden længe leve
»På basis af erfaringer fra andre steder er der grund til at tro at universite-

ter vil blomstre og være kreative hvis de får maksimal autonomi og mini-

mal detaljeret kontrol.«

Fra OECD’s rapport om de danske universiteter

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

»OECD-rapporten er positiv i sin 
vurdering af den danske forskning, men 
har også kritiske toner som vi ikke helt 
kan forbigå i glæde over nyheden om 

en stor forskningsfond.«

ÅBENT FOR ALLE – Her er det

proteseramte mannequiner på Medi-

cinsk-historisk museum.
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FJERNUNDERVISNING ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Hädhihi §ä’ila miSrïya. Ta-
skun fi r-rïf.« Dette er en
egyptisk familie. De bor

på landet, lyder oversættelsen. 
Lektion syv på første del af

arabiskstudiet er i gang. De
langsomt udtalte sætninger
strømmer ud af computerens
højtalere ved et klik på lydiko-
net under de farvestrålende il-
lustrationer fra Mellemøsten på
propædeutikkurset i arabisk. 

Studieadjunkt June Dahy og
amanuensis Ulla Prien på Insti-
tut for Mellemøstlige, Asiatiske,
Eskimologiske og Østeuro-
pæiske Studier har stået bag
lærerummet for de arabiskstu-
derende på nettet som gik i luf-
ten i 2002. 

Egentlig var ‘Fjernundervis-
ning i den nære Orients arkæo-
logi, sprog og kultur’ som hjem-

mesiden hedder i dag, primært
rettet mod de oldtidsfagsstude-
rende på åben uddannelse. In-
teressen for at læse arabisk har
i en årrække været stigende, og
derfor besluttede det daværen-
de Carsten Niebuhr Institut i
2000 at satse på udviklingen af
netbaseret undervisning for at
gøre det muligt for flere at læse
arabisk på åben uddannelse el-
ler som tilvalgsfag og for at
gøre uddannelsen mere fleksi-
bel for de fuldtidsstuderende.

Allerede nu tiltrækker ara-
bisk mere end 50 studerende
på Åben Uddannelse om året.
Før var antallet nede på 30
hvert andet år står der i en ny
rapport om netbaseret læring
på KU.

Dødt medie
Da June Dahy og Ulla Prien be-
gyndte, var spørgsmålet først

Af Lise K. Lauridsen

Forestil dig at gå til fore-
læsning kl. 23 iklædt nattøj
og måske oven i købet med

god samvittighed tage en lur
undervejs. Sådan vil fremtidens
forelæsning måske se ud hvis
undervisning via Internettet
bliver dagligdag på Køben-
havns Universitet (KU).

Universitetets netbaserede
undervisning – forstået som he-
le kurser på Internettet – be-
grænser sig i dag til en hånd-
fuld kurser i fx moderne græsk
og latin, arabisk, persisk og tyr-
kisk. 

Står det til arbejdsgruppen
bag en ny rapport om Internet-
baseret undervisning, så skal

der de kommende år satses mas-
sivt på at gøre KU mere virtuelt. 

Formand for arbejdsgruppen
Jørgen Gomme der til daglig er
leder af IT Kompetencecentret
på Naturvidenskab, så gerne at
KU oprettede et center for net-
baseret læring.

»Vi kan ikke forvente at et-
hvert lille institut skal indhente
specialviden om hvordan man
laver undervisning via Internet-
tet,« siger Jørgen Gomme. 

Internetbaseret undervisning
skal ikke kun komme master-
og distancestuderende til gode.
Også de ordinære studerendes
undervisning kan gøres langt
mere fleksibel og eksperimen-
terende via netbaseret under-
visning. 

Personlig kontakt 
nødvendig
Men forandringer vækker også
modstand. Kan man forvente at
alle studerende har adgang til
Internettet? Får man lige så me-
get ud af en forelæsning opta-
get på video som en live per-
formance? Hvad gør man hvis
der er driftsproblemer? Og vil
mindre personlig kontakt mel-
lem underviser og studerende
betyde ringere læring? 

Sådan lyder en række ind-
vendinger fra de studerende 
og ansatte der er blevet inter-
viewet i forbindelse med rap-
porten. Internetbaseret under-
visning skal dog primært ses
som et supplement og ikke er-
statning af traditionel under-

Virtuel 
arabisktime
Danskere overalt i verden kan læse
arabisk på Københavns Universitet.
Alt hvad de behøver er en internet-
forbindelse og lysten til at lære nyt

Tænk anderledes
»Teknologiske fremskridt har forøget forventningerne til fjernundervisning; desværre bli-

ver samarbejde og interaktivitet ofte tabt i de nye elektroniske omgivelser.«

‘Virtuelt samarbejde i en flydende modernitet’ af ph.d.-stipendiat Lars Birch Andreasen,

Danmarks Pædagogiske Universitet. Se: http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/4.html.

Mere e-læring på KU
KU skal satse

mere på virtuel
undervisning. Ny

rapport lægger
op til etablering

af center for
netbaseret

læring

og fremmest: Hvor langt kan
man gå med sprogundervisnin-
gen via et dødt medie når sprog
er noget der foregår mellem le-
vende mennesker?

»Ideen bag kurset har været
at skabe en helt ny undervis-
ningsform på nettet. At læse,
lytte, udtale og skrive arabisk
kan man komme rimelig langt
med uden en levende lærer,
men man lærer ikke at tale
sproget uden at have levende
mennesker at samtale med,«
forklarer June Dahy.

Og så alligevel. 
»Mine fjernstuderende kan

indtale lydfiler og sende til mig.
Dem kan jeg så rette. På den
måde har vi skabt et netbaseret
sproglaboratorium. Til efter-
året starter vi med videokonfe-
rencer på nettet, og de stude-
rende får en masse øvelser der
hører til, men det bliver nok

svært at skabe den synergief-
fekt der opstår når 15-20 men-
nesker sidder i samme rum og
skal tage stilling til et problem,«
siger Ulla Prien.

Det virtuelle klasseværelse er
den helt store udfordring for de
to undervisere. Planen er nem-
lig at lægge en hel BA i arabisk
ud på Internettet inden for de
næste tre-fire år. Og det kan
kun lade sig gøre ved også at
gøre den kommunikative del af
sprogstudierne virtuel.

Til trods for at det har taget
sin tid at skabe nye undervis-
ningsformer – og stadig gør
det, så er det arbejdet værd,
mener June Dahy:

»Nogle ting går tabt ved un-
dervisning på nettet, andre ting
bliver vundet. Reelt kan vi først
se det til eksamen, men mit
indtryk fra de eksamener jeg li-
ge har været censor på, har

været at de fjernstuderende har
en virkelig flot udtale.«

Men netundervisning kan ik-
ke gøre det ud for den eneste
undervisning. Helt almindelig
klasseundervisning er nødven-
dig selv om det kan være be-
sværligt når man bor fire timer
væk som fx fjernstuderende
Dorte Stig Madsen der til daglig
underviser i russisk, spansk og
fransk på Ribe Katedralskole.

»Jeg har valgt studiet i
København frem for på Syd-
dansk fordi det udstråler kvali-
tet. Jeg kunne nok godt have
valgt det selv om der ikke var
fjernundervisning, men jeg vil-
le ikke have været halvt så god
til at udtale arabisk hvis jeg kun
havde haft bøgerne og klasse-
undervisningen fordi det er me-
get nemt at få repeteret det tal-
te sprog på Internettet.« ■

visning, understreger Jørgen
Gomme.

For ham at se er den største
forhindring for at indføre net-
baseret læring på KU ikke så
meget økonomisk som tids-
mæssig. 

»At gentænke undervisnin-
gen i lyset af en udvikling hen
imod mere fleksibel læring, bli-
ver en pædagogisk styrke-
prøve,« siger Jørgen Gomme. 

I rapporten skriver arbejds-
gruppen »at Internetbaseret
læring ikke er et problem eller
et spørgsmål om vi vil eller ej.
Det er ‘et tilbud du ikke kan af-
slå’ eller et fænomen som et
moderne universitet må inde-
holde og bruge flittigt for at
klare sig i den akademiske kon-

kurrence (med andre universi-
teter, red.) om kommende an-
satte og studerende.« 

Det vil tage cirka fire år før
netbaseret læring er fuldt ud-
viklet og indført på KU, vurde-
rer arbejdsgruppen. Rapporten
bliver i øjeblikket behandlet af
universitetets ledelse.

likl@adm.ku.dk 

Læs mere om rapporten
‘Establishment of Web-based
Learning at the University of
Copenhagen’ på
www.ku.dk/wbl.

TAVLEORDEN – Fremtidens

undervisere må bruge helt nye

undervisningsmetoder for at 

fastholde og tiltrække nye stude-

rende.
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Af Nikolaj Lange

Ialt 37 bekendtgørelser findes
der i dag for bachelor- og kan-
didatuddannelserne på lan-

dets universiteter. Men fra
næste år skal der kun være én.
Dertil kommer så én fælles be-
kendtgørelse om eksamener.
Det er i den man finder det helt
nye tilbud om at man kan opta-
ge sin eksamen på video så man
har den hvis man senere skulle
finde på at klage.

Den fælles bekendtgørelse er
en del af implementeringen af
den nye universitetslov. Den
følger op på den homogenise-
ring af de forskellige uddannel-
ser som allerede er i gang, men
går på flere områder også et
skridt videre.

Bekendtgørelsen er endnu ik-
ke færdig, men ligger i øjeblik-
ket til høring.

Ingen garanti for over-
bygning
Det er tanken at bachelorud-
dannelsen i højere grad skal gi-
ve adgang til flere forskellige
kandidatuddannelser. Desuden
vil man også i højere grad satse
på at give bachelorerne umid-
delbare erhvervskompetencer.

Til gengæld giver bekendt-
gørelsen ingen garanti for at de

studerende kan blive optaget
på den kandidatuddannelse der
naturligt følger deres bachelor-
uddannelse. 

Derimod står det i bekendt-
gørelsen at universiteterne kan
bestemme hvor mange de vil
optage på kandidatuddannel-
serne. De kan også bestemme
efter hvilke kriterier. Dog in-
denfor rammerne af den ad-
gangsbekendtgørelse der stadig
lader vente på sig.

Den manglende garanti bli-
ver kritiseret voldsomt af Fore-
nede Studenterråd der mener
at en sådan garanti ellers var
blevet lovet de studerende.

For ensrettet
Bekendtgørelsen forsøger også
at harmonisere uddannelserne
yderligere ved at fastsætte ram-
mer om fagsammensætningen.
For eksempel kræver den at de
studerende har en vis mængde
valgfag, og at uddannelsen skal
indeholde »fagelementer fra
mindst et andet relevant fag in-
den for fagområdet.« 

Disse rammer bliver kritise-
ret i det fælles høringssvar der
er formuleret af Københavns
Universitet. 

»Uddannelserne i teologi,
psykologi og jura vil ikke kunne
rumme to fagområder,« og »ba-

chelor- og kandidatuddannel-
serne i medicin og odontologi
kan ikke rumme valgfag i det
omfang som bekendtgørelsen
foreskriver,« hedder det.

Høringssvaret fra KU kalder
det også absurd at skulle forde-
le fagelementer på slørede og
uskarpe kategorier som »kon-
stituerende fagelementer for
uddannelsens generelle faglige
kompetence og identitet.«   

Bemærkningerne fra Forene-
de Studenterråd og Køben-
havns Universitet vil bliver fore-
lagt Videnskabsministeriet in-
den høringsfristen den 26. ja-
nuar. ■

nila@adm.ku.dk

Af Nikolaj Lange  

»Universitetet skal (...) fastsæt-
te en afleveringsfrist for specia-
let. Fristen skal være inden for
normeret studietid.« 

Sådan lyder det i paragraf 21
stk. 6 i udkastet til den ny fæl-
les uddannelsesbekendtgørel-
se. En lignende bestemmelse
findes også for bachelorprojek-
tet. Det har fået Forenede Stu-
denterråd til at reagere.

»Vi er bange for at der kom-
mer en endelig frist for afleve-
ring af bachelorprojekt og spe-
ciale på henholdsvis tre og fem
år efter studiet er påbegyndt,«
fortæller Peter Dalby Larsen,
næstformand og uddannelses-
politisk sekretær.

Hvis denne udlægning er
korrekt, vil der altså for fremti-
den være lukket for at stude-
rende kan gå over den norme-
rede tid for det samlede studie. 

»Det ville være en ren kata-
strofe,« mener Peter Dalby Lar-
sen.

»Omvendt kan vi næsten ikke
forestille os at det er det der er
meningen med formuleringen.
Men den skal være klar. Ellers
kan den bruges på helt forfær-
delige måder.«

Ingen sorte hensigter  
Ifølge Videnskabsministeriet er
det dog ikke det der er menin-
gen med paragraffen.

»Det er slet ikke op til be-
kendtgørelsen at bestemme
hverken konsekvenser eller
sanktioner, men alene den nor-
merede tid for et studie og såle-
des også for specialet,« fortæl-
ler Gertie Lund, chefkonsulent i
Center for Uddannelse og
Forskningsinstitutioner.

Men ligesom for studiets an-
dre dele, er der jo en vis mulig-

hed for at udskyde starten på
specialet hvis man skulle være
kommet bagud, eller man kan
gå om hvis man ikke er bestået
første gang.

Men som Gertie Lund påpe-
ger, så har alt dette intet med
paragraf 21 stk. 6 eller uddan-
nelsesbekendtgørelsen iøvrigt
at gøre. 

»Meningen her er blot at fast-
sætte fristen for aflevering af
specialet, således at den stude-
rende kan færdiggøre specialet
på normeret studietid.«

Psykologisk effekt
Det er ikke kun for universite-
tets skyld at specialerne skal af-
leveres til tiden. På Formid-
lingscentret på Humaniora stø-
der medarbejderne på stude-
rende der aktivt har skrevet på
deres speciale i op til ti år eller
mere. Jo længere de har skre-
vet, jo dårligere er deres psyki-
ske helbred.

Formidlingskonsulent Peter
Stray Jørgensen mener at den
nye afleveringsfrist godt kan
have en psykologisk effekt.

»Den understreger at der er
et pres,« siger han.

»På Engelsk har man også
forsøgt at lave kontrakter med
krav og deadlines, og det hjalp
for nogle. Men der er ingen
tvivl om at en masse stadig vil
gå over tiden.«

For at få yderligere effekt
mener han dog at der skal en
form for tvang til.

»På DTU har man jo slet ikke
det her problem. Dér afleverer
man bare.« ■

Nikolaj Lange er Universitetsavi-
sens nye jounalistpraktikant.

Læs også Lotte Rieneckers ‘Syns-
punkt’ på debatsiderne.

UNIVERS ITETSLOV ▼  

Bliv filmet mens du er til eksamen, lyder et af tilbudene 
i udkastet til den nye fælles bekendtgørelse. 

Til gengæld har man ikke længere garanti for 
optagelse på sin kandidatuddannelse

Vejledere sløser også
Det er ikke kun de specialeskrivende der får en deadline. I udka-

stet til eksamensbekendtgørelsen bliver de lovet at de til

gengæld skal have deres bedømmelse senest to måneder efter

afleveringen. Således skulle der være garanti for at kunne kalde

sig kandidat inden for den normerede tid. 

Peter Stray Jørgensen fra Formidlingscentret synes det er posi-

tivt at vejlederne også skal til at aflevere til tiden. 

»Man kan dog godt være bange for at det ikke vil hjælpe,« si-

ger han.

»Jeg kender mange eksempler på at vejledere ikke håndhæver

den gamle regel på tre måneder som de fleste institutter har ind-

ført.«

For første gang er der kommet en afleverings-
frist på specialet. Det kan ses både som en
trussel og en tjeneste for de studerende 

Speciale til tiden

Ikke plads til valgfag
På Medicin har man ingen stor tradition for valg-

fag. Men i fremtiden skal studerende have mindst

et halvt års valgfag før de kan blive kandidater.

Sådan lyder et af kravene i udkastet til den fælles

bekendtgørelse. De skal fordeles med mindst 20

ECTS-point på bacheloruddannelsen og ti på kan-

didatuddannelsen. 

Medicinuddannelsen er for nyligt blevet forkor-

tet fra seks og et halvt år til seks år. Men ifølge

udkastet til den nye bekendtgørelse vil man altså

blive tvunget til at fjerne yderligere et halvt års

obligatorisk undervisning til fordel for valgfri fag. 

»Konsekvensen bliver at vi ikke vil kunne ud-

danne de læger som vi selv synes vi skal, og som

systemet har brug for,« mener studieleder 

Pernille Due.

»Det bliver endnu sværere for os at sikre kan-

didaterne den viden de får brug for. Vi er jo en

professionsuddannelse, og vores mål er derfor at

få så ens kandidater som muligt. Specialiseringen

kommer først bagefter. Ellers mister vi det som

samfundet råber på, nemlig læger der kan mere

end deres eget lille speciale.« 

En hjemmevideo for en kandidatgrad
F

O
T

O
:

S
C

A
N

P
IX

Dyrt købt regelforenkling
»Det vil koste enorme ressourcer, når vi i henhold til bekendtgørelsen skal udarbejde nye

ordninger for samtlige universitetsuddannelser i Danmark. Mens vi lægger papirerne til

rette til dette arbejde, presser det spørgsmål sig på, om det danske samfund ikke ville ha-

ve mere gavn af at de mange timer blev anvendt direkte på forskning og undervisning -

eftersom uddannelsesreformens overordnede krav i forvejen er kendt pensum for os.« 

Studieleder på Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, i Information 3/1-2004
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UNIVERS ITETSBESTYRELSER ▼  

Af Nikolaj Lange

»Jeg haaber, at den erfaring der
ligger til Grund for denne lille
Bogs Fremkomst, maa kunne
være til Nytte for dem, der er
mindre erfarne, selvom det staar
mig klart, at den vil faa lige saa
mange strenge Kritikere, som
den vil faa Læsere.«

Ordene er fra indledningen
til Emma Gads Takt og Tone fra
1918, men de kunne også have
indledt den rapport som viden-
skabsminister Helge Sander 17.
december offentliggjorde un-
der titlen »Anbefalinger for god
universitetsledelse i Danmark.« 

Inspiration fra 
erhvervslivet
Inspirationen til rapporten
stammer fra det såkaldte
Nørby-udvalg som for et par år
tilbage udarbejdede 31 råd til
god virksomhedsledelse. Sidste
sommer udpegede videnskabs-
ministeren så et udvalg der
skulle komme med en række
overordnede overvejelser til de
kommende medlemmer af uni-
versiteternes bestyrelser.

Resultatet er blevet i alt 41
anbefalinger til de nye bestyrel-
ser hvor man blandt andet kan
læse om hvor tit de bør holde

møder, hvordan deres forhold
bør være til rektor og til omver-
denen, og hvordan de undgår
at bruge for meget tid på prak-
tiske detaljer.

Uafhængighed, åbenhed,
effektivitet og kvalitet
Anbefalingerne er delt op i tre
kategorier. Den første handler
om bestyrelsens opgaver, an-
svar og sammensætning. Den
anden handler om bestyrelsens
forhold til omverden som fx er-
hvervslivet og staten. Den tred-
je og sidste kategori handler
om bestyrelsens forhold til rek-
tor og universitetets øvrige le-
delse.

Anbefalingerne bygger på fi-
re hovedværdier. Det er uaf-
hængighed, åbenhed, effektivi-
tet og kvalitet. 

Uafhængigheden skal være
gældende over for omverden,
men også over for særinteresser
på universitetet. Åbenheden
går ud på at ansatte og stude-
rende skal have adgang til
dagsordener, beslutnings-
grundlag og -begrundelser på
papir. 

Alligevel anbefaler rapporten
at dørene er lukkede af hensyn
til effektiviteten når bestyrelsen
mødes. Effektivitet skal ellers

sikres ved at bestyrelsen kon-
centrerer sig om overordnede
strategiske mål og overlader
praktiske og detaljerede beslut-
ninger til andre niveauer. Det
er også vigtigt for kvaliteten i
arbejdet. 

Kun anbefalinger
Ligesom Emma Gad understre-
ger udvalget i rapporten at der
er tale om anbefalinger og ikke
påbud. Det afgørende er ikke at
overvejelserne bliver fulgt i de-
taljer. Men derimod at anbefa-
lingerne kan inspirere den pro-
ces der består i bestyrelsens ar-
bejde med funktion, rolle og ar-
bejdsform. 

Nøgleordene i anvendelsen
af anbefalingerne er således fri-
villighed, fleksibilitet og debat.  

Frivillighed, fordi den bedste
regulering er den der hviler på
fælles accepterede værdier;
fleksibilitet, fordi ikke to uni-
versiteter er ens; og sidst, men
ikke mindst, debat, fordi man
anbefaler at bestyrelserne i det
mindste forholder sig til anbe-
falingerne og begrunder even-
tuelle afvigelser over for omver-
den og sig selv. ■

nila@adm.ku.dk

Fælles bestyrelseskultur
»Jeg har et stort ønske om at corporate governance i virksomhederne, university govern-

ance og den kodeks der er på vej om public governance, vil smelte sammen til en alment

accepteret bestyrelseskultur i Danmark.«

Lars Nørby Johansen, adm.dir. Group 4 Falck, Børsen den 19. december 2003.

41 anbefalinger i et lille blå hæfte skal hjælpe de nye
universitetsbestyrelser til at begå sig fra starten af

Emma Gad for

Af Nikolaj Lange

Åbenheden i universitets-
bestyrelserne skal fore-
gå bag lukkede døre.

Sådan lyder et af rådene i »An-
befalinger til universitetsledel-
se i Danmark.« 

Det er dog ikke en anbefaling
der vækker begejstring i Fore-
nede Studenterråd.

Hvis bestyrelsesmedlemmer-
ne også får tavshedspligt som
de har fået på DTU, så forhin-
drer det fuldstændig en bred
debat om beslutningerne,« me-
ner Karina Heuer Bach der er
studenterrepræsentant i Konsi-
storium.

»Hvis medlemmerne ikke må
referere møderne, så kan de jo
ikke efterfølgende diskutere de-
res beslutninger, og så har vi ik-
ke andet at forholde os til end
de papirer der kommer fra be-
styrelsen. Og det er jo stadig
bestyrelsen der får lov til at be-
stemme hvordan de papirer
skal se ud. Så der vil nok være
langt imellem modargumenter,
uenigheder og mindretalsudta-
lelser.«

Ud fra krogene
Rektor Linda Nielsen har været
med i udvalget bag de 41 anbe-

falinger og således også været
med til at anbefale de lukkede
døre.

»Nogle gange trives åbenhed
bedst i lukkede rum,« sagde
hun til forsvar for avbefalingen. 

Hvis dørene åbnes på møder-
ne, er der stor risiko for at dis-
kussionerne ikke vil være frie.
Resultatet kan blive at vigtige
emner i stedet vil blive vendt i
krogene når ingen lytter eller
tager noter. Så kan de åbne
døre ikke bruges til så meget.

»At møderne er lukkede, hin-
drer jo ikke at man diskuterer
både før og efter. Især er det
vigtigt at man forud har haft en
bred debat hvor sagerne har
været rundt i alle fora.«

Linda Nielsen henviser også
til sin erfaring fra Etisk Råd
hvor dørene også var lukkede. 

»Det gjorde at debatterne var
utroligt dejligt frie. Det er lette-
re at prøve tanker af og lade sig
påvirke og inspirere af andres
argumenter. Når møder er
åbne, ender det derimod tit
med at deltagerne taler mere til
deres bagland end til hinan-
den.« ■

nila@adm.ku.dk

Åbenhed bag 
lukkede døre
Åbenhed er en af grundværdierne bag 
anbefalingerne for god universitetsledelse.
Hvorfor skal dørene så lukkes?

GOD LEDELSE – Lars Nørby Johansen, videnskabsminister Helge

Sander og rektor Linda Nielsen anbefaler at landets 12 universiteter

låner normer for god ledelse fra erhvervslivet.

universitets-
bestyrelser

F O T O : M A G N U S  M Ø L L E R
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Af Nikolaj Lange

Ministrene syntes selv at
de havde en genial
plan. En plan som ikke

kunne gå galt, og som endda
ville gøre dem populære hos al-
le. De ville give flere penge til
forskning og samtidig skabe
vækst og fremgang for hele
samfundet. 

Alligevel er regeringens plan
om en ny forskningsfond blevet
kritiseret både fra højre og ven-
stre og endda fra vismænd på
de universiteter som ellers skul-
le have glæde af pengene. Heri-
blandt overvismand og økono-
miprofessor Peter Birch Søren-
sen fra Københavns Universitet.

Ministrene var ellers ikke ke-
de af det da de fremlagde pla-
nen fredag den 16. januar efter
deres regeringsseminar på Ha-
vreholm Slot på Nordsjælland. 

»En massiv satsning på områ-
der hvor lovende forskningsre-
sultater kan omsættes til prak-
tisk produktion, beskæftigelse
og indtjening for det danske
samfund,« kaldte statsminister
Anders Fogh Rasmussen det.

Videnskabsminister Helge
Sander mindede om at forsk-
ning også handler om menne-
sker og livskvalitet. 

»Med så godt som usynlige
høreapparater minimerer vi so-

ciale handicaps. Og vi kan få
stadig mere miljøvenlig jord-
brug, mindre forurenende bi-
ler, osv.”

KU-vismand kritiserer
Ministrenes plan går ud på at
oprette en fremtidsfond hvor de
vil indsætte 16 milliarder kro-
ner over otte år. Renterne skal
så gå direkte til forskning. Men
ikke hvilke som helst milliarder,
og ikke hvilken som helst forsk-
ning. Milliarderne skal komme
fra statens afkast af nordsøoli-
en, og forskningen skal være i
nano-, bio-, og informations-
teknologi. 

Peter Birch Sørensen glæder
sig over at der kommer flere
penge til forskning, men undrer
sig over at ministrene vil bygge
en så stor cigarkasse netop som
man er ved at implementere
strukturen med de nye forsk-
ningsråd som skulle rydde op i
kasserne.

»Det Strategiske Forsknings-
råd er jo præcis oprettet til at
tage sig af områder som har
særlig strategisk og samfunds-
økonomisk værdi,« mener han.

»Jeg håber ikke at det er et
forsøg på at komme uden om
planen om at halvere statsgæl-
den inden år 2010. Jeg har
svært ved at forstå motiverne
bag, men det kunne jo ligne et

forsøg på at slippe uden om
den almindelige udgiftspriori-
tering og bruge flere penge
uden at spare andre steder.«

Peter Birch Sørensen rejser
også spørgsmålet om fondens
formål kan være at give politi-
kerne mere indflydelse på
forskningen.

»Jeg håber ikke at man for-
søger at sikre politikerne mulig-
hed for at omgå ekspertisen i
forskningsrådene.« 

Danmark stadig bagud
Efter ministrenes pressemøde
var Københavns Universitet
hurtigt ude med en kommentar
fra rektor Linda Nielsen.

»Det er et tiltrængt, væsent-
ligt og særdeles velkomment bi-
drag til indsatsen på nogle af
samfundets vigtige forsknings-
områder. Det er godt at se at re-
geringen nu sætter handling
bag intentionerne om flere
penge til forskning.« 

Fremtidsfonden vil ganske
rigtigt være en væsentlig for-
øgelse af statens støtte til forsk-
ning. Når den er fuldt udbyg-
get, vil den komme til at give et
afkast på cirka 800 millioner
kroner om året. Det er et højt
tal, set i sammenligning med at
statens støtte til forskning i dag
er på godt ni milliarder kroner
om året. 

Sammenligner man tallene
med EU’s såkaldte Barcelona-
målsætning, er det dog knap så
imponerende. Målsætningen si-
ger nemlig at den offentlige
støtte til forskning skal svare til
en procent af BNP. Men selv når
fremtidsfonden er fuldt udbyg-
get, vil den kun have bragt støt-
ten herhjemme op på 0,75 pro-
cent af BNP.

Snæver og politisk
En anden konsekvens vil være
at cirka en tiendedel af forsk-
ningsstøtten skal uddeles af en
fond der på forhånd har et me-
get snævert og politisk define-
ret forskningsområde at give
støtte til. Indsnævringen af om-
rådet er bestemt af at vægten
for tiden hælder til højre i Fol-
ketinget. Men fremtidsfonden
er jo en langsigtet satsning, og
den skulle derfor også gerne
kunne overleve et regeringsskif-
te.

Socialdemokratiets uddan-
nelsesordfører Lene Jensen sy-
nes godt nok at det er en rigtig
tanke at bruge pengene på
forskning, men altså ikke blot
på nano-, bio- og informations-
teknologi.

»Jeg mener dog at det er lidt
gammeldags at se natur- og tek-
nikområdet isoleret fra for ek-
sempel design, markedsføring

og kulturforståelse – og i øvrigt
er det meget vigtigt at grund-
forskningen også tilgodeses.«

Fremtidsfonden kan således
godt ligne et forsøg på en poli-
tisk styring af forskningen ud
over ministrenes egen rege-
ringstid. En anden mulighed er
at de bare har været lidt rådvil-
de alene deroppe på slottet i
Nordsjælland. Noget måtte de
gøre for at vise lidt handlekraft
og visioner.

Sikkert er det i hvert fald at
de havde glemt alt om deres
støttepartier. Ministrene havde
nemlig lavet en aftale om at
milliarderne fra olien skulle
bruges til at afdrage statsgæl-
den. Det havde de lovet både
Dansk Folkeparti, Kristdemo-
kraterne og Radikale Venstre.
Så hvis olien skulle betale for
fremtidsfonden, var de nødt til
at godkende det.

Så sælger vi bare 
lufthavnen
Økonomi- og Erhvervsminister
Bendt Bendtsen havde ringet til
Marianne Jelved kort før pres-
semødet for at fortælle hende
om planen. Han prøvede også
at ringe til Kristian Thulesen
Dahl. Men han sad midt i et
møde i Den Europæiske Cen-
tralbank i Frankfurt. Så han
hørte ikke om forslaget før han

efter mødet tændte sin telefon
og aflyttede sin svarer. 

Kristdemokraterne og Radi-
kale Venstre var ikke som sådan
afvisende over for ideen om en
forskningsfond. Til gengæld vil-
le de ikke være med til mini-
strenes forslag om at bruge det
hele på nano-, bio- og informa-
tionsteknologi. 

»Vores velvilje kommer helt
an på hvilken indflydelse vi 
kan få på hvordan pengene kan
bruges til at sikre fremtiden.
Det skal ikke kun være inden
for de her få områder som rege-
ringen interesserer sig for,« 
sagde Margrethe Vestager. 

På trods af den manglende
opbakning, var ministrene ikke
til at skyde igennem. 

»Vi har taget den beslutning
nu at såfremt de her nordsø-
penge ikke kan gå til kapitalop-
bygning, så tager vi blot penge i
forbindelse med salg af aktiver.
Én ting er sikkert. Opbygningen
med to milliarder kroner om
året fra 2005 til 2012, den kø-
rer,« meddelte Bendt Bendtsen.

De aktiver der blev nævnt,
var Dansk Olie og Naturgas,
Post Danmark og Københavns
Lufthavn. ■

NYHEDSANALYSE ▼  

Uholdbar fremtidsfond
Regeringen vil give forskningen et løft, men både vismænd
og støttepartier kritiserer planen om en forskningsfond der
skal finansieres af olie eller arvesølv

FORSKNINGSFLÆSK –
Ministrene var i højt humør, selv-

om deres pakke får masser af 

kritik

Regeringen efteraber
»Når det gælder forskningen skal den danske regering ikke bare rende i hælene på fransk-

mændene og amerikanerne og lave en stor satsning på eksempelvis bioteknologi. Deri-

mod skal vi finde nogle nicher, som vi er gode til og sætte mange ressourcer ind der.«

Margrethe Vestager i Erhvervsbladet, 21. januar 2004.
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Af Benedikte Ballund

Ifremtiden skal det være mu-
ligt for Udvalgene Vedrøren-
de Videnskabelig Uredelighed

at behandle klager over forske-
re der optræder uredeligt når
de holder foredrag eller med-
virker i tv-interviews. I hvert
fald hvis det står til en arbejds-
gruppe under forskningsudval-
get ved KU der har Humanioras
dekan John Kuhlmann Madsen
som formand. Til gengæld vil
arbejdsgruppen have ændret
definitionen af uredelighed.

Spørgsmålet om hvad UVVU
skal kunne undersøge har
været debatteret siden det
såkaldte Pedersen-udvalg i maj
sidste år offentliggjorde Rap-
port vedrørende forskningseti-
ske regler. Rapporten blev til på
initiativ af videnskabsminister
Helge Sander der i kølvandet
på den heftige debat om Lom-
borg-sagen bad Forskningssty-
relsen undersøge om der var
behov for en revision af UVVUs
grundlag.

Pedersen-udvalget nåede
frem til den opfattelse at det

ville være rimeligst at »ethvert
skriftligt “produkt” fra en for-
skers hånd, uanset dets frem-
trædelsesform, skal kunne un-
derkastes en prøvelse for ure-
delighed.«  I øjeblikket afviser
UVVU klager over fx kronikker.

Beskyttelse af forskere
Pedersen-udvalgets opfattelse
har mødt kritik fra flere – især
samfundsvidenskabelige – for-
skere. En af dem er professor i
offentlig forvaltning Tim Knud-
sen.

»Jeg frygter at det vil få for-
skere til at trække sig ud af den
offentlige debat fordi det fører
til en øget angst for at sige no-
get forkert. Desuden er det
overflødigt. For det første er
der mange forskere der kan ta-
ge til genmæle når man ytrer
sig offentligt. For det andet må
man regne med at vi har en vel-
uddannet befolkning som kan
lægge to og to sammen. Jeg sy-
nes det er formynderisk,« lyder
hans indvending. 

I Forskningsstyrelsen er di-
rektør Jens Morten Hansen ved
at lægge sidste hånd på sit ud-

kast til Videnskabsministeriet
om de nye regler for UVVU. 

For ham vil regler der giver
mulighed for at få prøvet andet
end traditionelle videnskabeli-
ge værker ikke være et redskab
der skal bruges til at udøve en
slags censur over for forskere.
Tværtimod mener han at så-
danne regler kan stille forsker-
ne langt bedre end tilfældet er i
dag. 

»Det vil fx give en væsentlig
beskyttelse af de mange læger
der er blevet fyret eller truet
med fyring fordi de har fremsat
fagligt set fuldstændig korrekte
udtalelser som deres arbejdsgi-
vere ikke har brudt sig om. De
vil stå bedre hvis et redeligheds-
udvalg siger at deres udsagn vi-
denskabeligt set er ok,« siger
Jens Morten Hansen der selv to
gange har prøvet at blive truet
med fyring for udtalelser han
har fremsat om geologi som er
hans fagområde. Han lægger
desuden vægt på at der skal være
tale om meget grove tilfælde
hvis UVVU skal tage stilling til
andet end traditionelle tids-
skriftartikler og lignende. 

Men Tim Knudsen køber ikke
argumentet om at forskerne vil
stå bedre.

»Det er en smuk tanke. Men
ud fra mit kendskab til sådanne
sager vil jeg sige, at arbejdsgi-
verne nok skal opfinde nogle
andre begrundelser. Ofte er der
lang tid i forvejen foregået en
intern diskussion, og medarbej-
deren betragtes ofte som bes-
værlig. Jeg tror man vil være ret
ligeglad med udefrakommende
erklæringer. I stedet begynder
man at tale om samarbejdsvan-
skeligheder og kemi,« siger Tim
Knudsen der ofte bliver ringet
op af folk der er raget uklar
med deres arbejdsgiver på
grund af offentlige udtalelser.

Den indvending køber Jens
Morten Hansen ikke.

»Man kan ikke tackle ledel-
sesmæssig magtfordrejning ved
at tillade en anden form for
magtfordrejning, nemlig den
urimelige påvirkning af me-
ningsdannelsen som videnska-
belig uredelighed i debatindlæg
vel er udtryk for,« siger han.

KU-professor i mikrobiologi
og formand for bestyrelsen i

Dansk Selskab til sikring af
Lægers Ytringsfrihed, Niels
Høiby, er heller ikke fuldt ud
overbevist om at lægerne vil bli-
ve væsentlig vedre stillet.

»Jeg har meget sympati for
Jens Morten Hansens tanke, og
han kan godt have ret i at læger
kunne have glæde af at et
sådant udvalg kunne gå ind og
støtte, men oven på Lomborg-
sagen er jeg bange for at man i
politisk betændte sager ikke vil
tage udvalget alvorligt uanset
at det består af fagligt højt kva-
lificerede mennesker,« siger Ni-
els Høiby. 

Efter hans opfattelse vil det
være nyttigere at gøre som i
Sverige og beskytte ansattes yt-
ringsfrihed bedre og så i øvrigt
lade offentlig debat korrigere
fejl og fusk der ikke falder ind
under lovgivning om fx injurier
og ophavsret.

Ny definition
Pedersen-udvalgets rapport er
også blevet kommenteret af ar-
bejdsgruppen på KU. Her er man
villig til også at lade mundtlige
ytringer falde ind under hvad

UVVU kan beskæftige sig med.
I et brev til videnskabsmini-

ster Helge Sander hedder det
blandt andet:

»efter KU-Arbejdsgruppens
opfattelse behøver det (et pro-
dukt, red.) ikke være skriftligt
idet det f.eks. må kunne omfat-
te et mundtligt foredrag på en
konference eller – afhængig af
hvordan man ser på dette – en
mundtlig udtalelse til en jour-
nalist.« 

Til gengæld foreslår arbejds-
gruppen samtidig en definition
af uredelighed som betyder at
begrebet kun kan bruges når en
forsker eller forskningsgruppe
vildleder om sin egen videnska-
belige indsats eller dens resul-
tater. 

Man kan altså ikke klandres
for uredelighed hvis man fx re-
fererer andres resultater for-
kert. Kun ens egen eksklusive
forskningsbaserede viden skal
præsenteres korrekt.

»Dermed afskæres ingen fra
den vigtige offentlige debat,«
vurderer John Kuhlmann An-
dersen. ■

bbal@adm.ku.dk

(U)REDEL IGHED ▼  

Ministeriel melding
»Efter min mening er det en hjørnesten i forskningsverdenen at have et centralt organ som garant for den vi-

denskabelige redelighed. Det er altafgørende hvis vi gerne vil bevare forskningens troværdighed og en for-

udsætning for at opnå støtte fra internationale forskningsfora.«  

Videnskabsminister Helge Sander i Udvalget for Videnskab og Teknologi 14/1-2004

Kontrol
med kronikkerne

UVVU skal i fremtiden ikke kun se på 
videnskabelige værker. Forskningsstyrelsen

lægger op til at også kronikker og læserbreve
skal kunne vurderes. KU-arbejdsgruppe 

foreslår ny definition af uredelighed

Praksisudvalg på vej på KU

KU får formentlig
snart et udvalg der
kan tage stilling til om
forskerne optræder
ordentligt. Også 
videnskabsministeren
lægger op til at sager
om god videnskabelig
praksis skal ud af
UVVU og behandles
lokalt

Af Benedikte Ballund

En arbejdsgruppe under
rektoratets forskningsud-
valg arbejder i øjeblikket

med at finde ud af hvordan KU
skal udmønte den nye universi-
tetslovs bestemmelse om at
universitetet skal værne om vi-
denskabsetik.

I et brev til videnskabsmini-
ster Helge Sander lægger ar-
bejdsgruppen under ledelse af
dekan for Humaniora, John Ku-
hlmann Andersen, op til at alle
universiteter skal have et lokalt
udvalg der skal behandle sager
om brud på god videnskabelig
praksis mens UVVU skal tage
sig af sager om decideret urede-
lighed. 

Den holdning ser der også ud
til at være opbakning til på
Christiansborg. Helge Sander
udtalte for nylig i et åbent sam-
råd i Udvalget for Forskning og
Teknologi at han er besnæret af
tanken om at dele opgaverne
på den måde.

Ifølge forskningsudvalgets
sekretær, specialkonsulent Jan
Andersen, er arbejdsgruppen i
øjeblikket i gang med at se nær-
mere på hvordan reglerne for et
praksisudvalg kan udformes og
hvordan god videnskabelig
praksis kan defineres.

Både Aarhus Universitet
(AU) og Syddansk Universitet
(SDU) har i et par år haft et
praksisudvalg. Begge steder
blev udvalget oprettet fordi det

var en betingelse for at opnå
støtte fra en række amerikan-
ske fonde. Udvalgene har en
rådgivende funktion i forhold
til rektor og er sammensat af vi-
denskabelige medarbejdere.

I Århus har udvalget fore-
løbig haft berøring med fire sa-
ger. En enkelt sag er endt med
en påtale for ikke fuldt ud at le-
ve op til “loyal kollegial ad-
færd”. 

På SDU har udvalget behand-
let tre sager som alle har drejet
sig om tvister mellem medar-
bejdere, det vil sige spørgsmål
om loyalitet og lignende. Alle
klager er blevet afvist.  

Både rektor ved AU, Niels
Christian Sidenius, og SDU’s
rektor Jens Oddershede er gla-

de for praksisudvalgene.
»Jeg mener at det har funge-

ret efter hensigten. Det er godt
at udvalgets vurderinger til mig
er forankrede i kendskabet til
fagmiljøerne. Den forankring
har en administrativ medarbej-
der jo ikke,« siger Sidenius.

»Jeg synes mit universitet har
en forpligtelse til at fortælle an-
satte og offentligheden hvor
grænsen går og markere at vi
interesserer os for om forskerne
opfører sig ordentligt. Ganske
vist giver det folk der har kon-
flikter et ekstra sted at klage,
men udvalget er en måde at vi-
se at universitetet tager det al-
vorligt når folk føler sig dårligt
behandlet,« lyder vurderingen
fra Jens Oddershede. ■

BESKYTTELSE – Direktør for

Forkningsstyrelsen, Jens Morten

Hansen, mener at forskere vil stå

bedre hvis UVVU også kan under-

søge redeligheden i kronikker og

læserbreve.
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Af Richard Bisgaard

Danmark har fået et nyt,
stort museum. Statens
Naturhistoriske Museum

hedder det, og det særlige ved
det er at det hverken er nyt,
større eller statsligt.  

Statens Naturhistoriske Mu-
seum er opstået ved en sam-
menlægning af Zoologisk Mu-
seum, Geologisk Museum, Bo-
tanisk Museum og Botanisk Ha-
ve. De fire hæderkronede insti-
tutioner har rødder helt tilbage
i det sekstende og syttende
århundredes kunstkamre og
naturaliekabinetter. 

At tale om et nyt museum er
med andre ord noget af en til-
snigelse, indrømmer professor i
zoologi Henrik Enghoff. Ved si-
den af stillingen som bestyrer af
Zoologisk Institut har han påta-
get sig hvervet som midlertidig
direktør af ‘det nye, store, gam-
le museum’ indtil stillingen ud-
bydes i åbent opslag engang
næste år. 

»Det nye er at fire parter for-
ener kræfterne og lægger sig
sammen. I første omgang er der

dog kun tale om en organisato-
risk ændring,« siger han og un-
derstreger at Statens Naturhi-
storiske Museum indtil videre
ligger hvor det altid har ligget,
nemlig tæt på Nørreport Stati-
on for Botanisk Have, Botanisk
Museum og Geologisk Muse-
ums vedkommende og ved Fæl-
ledparken for Zoologisk Muse-
ums vedkommende.

»På længere sigt er drømmen
at samle hele Statens Naturhi-
storiske Museum på én adresse,
gerne centralt i København og
allerhelst omkring Botanisk Ha-
ve som jo ikke kan flyttes fordi
den er omfattet af både fortids-
minde- og naturfredningsbe-
stemmelser. Visionen er at for-
skerne skal sidde sammen i én
stor bygning og at publikum
kan gå direkte fra den ene ud-
stilling til den anden,« siger
Henrik Enghoff.

Gode grunde til sammen-
lægning
Hvorfor har de fire museer valgt
at slå pjalterne sammen netop
nu?

»Det er der flere gode grunde

til. For det første er vi usædvan-
lige i universitets- og fakultets-
sammenhæng fordi museerne
har nogle særlige opgaver. Ud
over forskning og undervisning
har vi på museerne også de vi-
denskabelige samlinger og vo-
res udstillingsvirksomhed. Det
knytter os sammen og giver os
nogle fælles problemstillinger
som vi bedre kan løfte i flok. Fx
noget så jordbundet som loka-
ler til opbevarelse af samlinger-
ne. Ifølge deres natur vokser
samlingerne hele tiden og stil-
ler samtidig specielle krav til
opbevaringen. 

Det er samtidig klart at vi vil
være mere slagkraftige hvis vi
kan gå ud sammen. Det er vi al-
lerede begyndt på i forhold til
den øvrige danske muse-
umsverden som jo ligger under
Kulturministeriet. Så det er og-
så en god grund – at man kan
tale med én høj stemme i stedet
for fire halvhøje.«

En tredje grund er forsk-
ningsmæssig. Den forskning
der foregår på Statens Naturhi-
storiske Museum er defineret i
grove træk som forskning i di-

scipliner med tilknytning til de
videnskabelige samlinger. For
Zoologisk Museum drejer det
sig om at beskrive dyrearter,
analysere deres slægtskabsfor-
hold, lave bestemmelsesnøgler
til dem og så videre. Og tilsva-
rende for botanikerne og geolo-
gerne. 

»I dag er det ikke så vigtigt
om man beskæftiger sig med
planter eller dyr. Metodologier-
ne er i høj grad de samme, og
hele tankegodset bag forsknin-
gen er fælles for botanik og
zoologi. På Zoologisk Museum
har vi fx større ideologisk fæl-
lesskab med botanikerne på Bo-
tanisk Museum end vi har med
nogle af cellebiologerne eller
de zoologiske økologer. Så også
fra en forskningsmæssig syns-
vinkel giver det mening. Og
geologerne er vel at mærke og-
så med inden for denne tankes-
fære, især hvad angår palæon-
tologien, altså studiet af de ud-
døde dyr og planter som også i
høj grad skal behandles ud fra
samme filosofi.«

Også på den formidlings-
mæssige front vil det give me-

ning med fælles indsats, mener
Henrik Enghoff og lægger op til
mindre fagopdelte udstillinger
hvor der ikke skelnes så skarpt
mellem formidlingen af fx dyr,
planter, fossiler eller mineraler. 

»Samtidig har vores dekan jo
en vision om at Statens Natur-
historiske Museum ikke bare
skal være et vindue for biologi
og zoologi, men for hele natur-
videnskaben. Naturvidenska-
ben har jo stadigvæk et image-
problem i offentligheden. Der-
for ser jeg det da også som en
udfordring at kunne være med
til at formidle kemi, fysik og
hvad det nu ellers kunne være.
Der er jo masser af kemi i både
dyreriget og planteriget,« siger
Henrik Enghoff. 

Navnestrid
Henrik Enghoff er dog ikke i
tvivl om at begreberne Zoolo-
gisk Museum, Geologisk Mu-
seum og Botanisk Have vil over-
leve i rum tid. Og han ikke så
meget som overvejer at pille de
store fine bogstaver udenpå
Zoologisk Museum ned. 

»Det kan være der kommer
nogle flere bogstaver til så der
står Statens Naturhistoriske
Museum ovenover, men der vil
gå mange år før familien
Jensen siger: Skal vi ikke gå på
Statens Naturhistoriske Mu-
seum. Det vil de ikke sige før
det ligger samlet på en fælles
adresse.«

Men hvorfor er det så vigtigt
for jer at hedde Statens Naturhi-
storiske Museum?

»Det er ikke bare en åndssvag
navnediskussion, men også et
signal om vores dobbeltrolle. Vi
er en del af Københavns Univer-
sitet med alt hvad dertil hører,
og vi skal signalere universitet.
Men vi skal også signalere nati-
onalmuseum, for vi er ifølge

museumsloven at sammenligne
med Nationalmuseet og Statens
Museum for Kunst. Vi er
såkaldte hovedmuseer med for-
pligtelser over for de mindre
naturhistoriske museer der lig-
ger rundt omkring i Danmark.

Af samme grund går vi også
meget op i at museets kommen-
de leder bliver kaldt museums-
direktør. For vi ser jo gerne at
denne museumsleder bliver be-
tragtet som en kollega på ni-
veau med Nationalmuseets di-
rektør og direktøren for Statens
Museum for Kunst – i stedet for
som hidtil blot at skulle præs-
entere sig som institutbestyrer.
Navne er ikke helt uden betyd-
ning.«

Hvad nu hvis I ikke kan blive
enige med det øvrige KU om nav-
net?

»Så har vi nogle andre for-
slag som kan bruges.«

Tilhørsforholdet til KU er ikke
til diskussion?

»Nej, under ingen omstæn-
digheder. Vores helt store styr-
ke er netop den tætte sammen-
kobling mellem museum og
universitet. Det er ikke ret man-
ge andre steder hvor national-
museet for naturhistorie er
knyttet til et universitet. I man-
ge andre lande har man et Nati-
onalmuseum for naturhistorie
og nogle mindre universi-
tetsmuseer ved siden af. Og det
giver nogle problemer som vi
ikke har. Vores dobbeltfunktion
gør at vi i langt højere grad end
andre museer kan levere forsk-
ning. Vi har per definition til-
knytning til de studerende – og
det medvirker til at vi ikke har
et image som et lidt støvet sted
hvor der går nogle halvgamle
mænd omkring. Og her tænker
jeg ikke på rengøringen.« ■

rjb@adm.ku.dk

INTERVIEW ▼  

BENEKSPERT – Henrik Enghoff er ikke kun ekspert i tusindben,

men også kendt som en af landets mest vidende almene naturhistorike-

re. Han har været professor på og bestyrer af Zoologisk Museum siden

1996, og fungerer for øjeblikket tillige som direktør for det nydannede

Statens Naturhistoriske Museum. Han er en oplagt kandidat til stillin-

gen og er ikke afvisende over for ideen om at søge den når den slås op

næste år.

KU-PARAGRAF
»Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum under Københavns Universi-

tet udgør sammen med Botanisk Have under Københavns Universitet Statens Naturhistori-

ske Museum og udfører hovedmuseumsopgaven inden for det naturhistoriske område (...)

Museerne har til opgave at belyse naturen fra dens oprindelse til vor tid.«

Museumsloven fra 2001, §9.

Naturhistorie
United

Universitetets fire naturvidenskabelige museer er i al stilfærdighed
blevet omdannet til Statens Naturhistoriske Museum. Men hvorfor
skal staten have æren for KU’s kronjuveler?
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Af Rasmus Rydahl

De tyske socialdemokrater
barsler med planer om at
indrette eliteuniversite-

ter for landets klogeste stude-
rende, eksplicit efter ameri-
kansk forbillede. En bombe, in-
tet mindre, i et land hvor lige-
mageri, åremålsansættelser og
overenskomstlønninger hersker
på universiteterne som der stod
at læse i Die Zeit i uge 2. 

Forslaget er dybt kontroversi-
elt i det tyske samfund og ikke
mindst i det socialdemokratiske
bagland. Så hvorfor egentlig?
Svaret skal nok søges i de to
nøgleord der bliver ved at duk-
ke op i Schröder-regeringens
retorik i øjeblikket. Det ene er
‘innovation’, det andet ‘nobel-
pris’.

Innovation var Schröders
slagord i valgkampen i 1998
hvor det lykkedes socialdemo-
kraterne og De Grønne at vinde
magten i Tyskland. Nu står in-
novation (ordet, i hvert fald)

igen i høj kurs i Schröder-rege-
ringen, og denne gang med no-
get så utraditionelt som et for-
slag til – helt bevidst – at skabe
et A- og et B-hold på uddannel-
sesområdet. Ikke just gængs so-
cialdemokratisk politik.

De amerikanske Ivy League
universiteter (superskolerne i
den amerikanske universitets-
verden) er den store inspirator
til ideen om eliteuniversiteter-
ne. Og målet? At skabe dyna-
mik og vækst som kan øge be-
skæftigelsen og få hjulene lidt
på gled i den tyske økonomi.
Og så selvfølgelig at trække de
bedste forskere til landet og
vinde nogle flere nobelpriser.
Tyskland ser hvert eneste år
mange af landets unge forskere
tage til USA for at studere. En
tredjedel bliver derovre og ger-
ne de bedste. 

Derudover er udspillet måske
en mediestrategisk aflednings-
manøvre. Schröder-regeringen
håber velsagtens at dette nye
undervisningseventyr med løf-

ter om fremtidige nobelpriser
vil aflede den tyske befolkning
og potentielle investorer fra
den kendsgerning at den tyske
økonomi kører dårligt. Rigtig
dårligt endda.

At skabe en elite
Et af de aktuelle forslag går på
at omdanne det berlinske Hum-
boldt Universität til eliteuniver-
sitet. Det 40.000 studerende
store universitet ligger imidler-
tid i øjeblikket underdrejet i
studenterstrejker på grund af
voldsomme nedskæringer. Og
hvor pengene til projektet skul-
le komme fra, er der ingen, der
ved. 

Socialdemokraternes egen
uddannelsesminister, Edelgard
Buhlmann, fik nemlig selv i
2002 gennemført en lov der
forbyder studiegebyrer ved of-
fentlige universiteter. Imidler-
tid har seks forbundsstater, alle
under borgerligt styre, appelle-
ret til forfatningsdomstolen for
at få loven omstødt. 

Der mumles i gangene om en
forhøjelse af procentsatsen som
hvert år afsættes til uddannelse
fra to en halv til tre procent af
BNP, men det kunne meget vel
blive svært at finde de penge
andetsteds. Og regeringspart-
neren De Grønne vil under in-
gen omstændigheder gå med til
at opbygningen af et system af
eliteuniversiteter sker på be-
kostning af de allerede eksiste-
rende universiteter.

Drømmen om at bringe Tysk-
land tilbage i den uddannelses-
mæssige elite er stadig langt
væk – faktisk er det svært nok
for landet at nå det almene 
OECD-niveau for uddannelse.
Gennemsnitlig tager kun 37
procent af en tysk årgang en vi-
deregående uddannelse hvor
OECD-gennemsnittet ligger
langt over det tyske niveau,
nemlig på 45 procent. I virke-
ligheden er det måske ikke net-
op eliteuniversiteter landet be-
høver, men tværtimod en gene-
rel opprioritering af de allerede

UDLAND ▼  

BILDUNG ABGEBRANNT –
Studerende Christiane Hupe i ak-

tion. ‘Abgebrannt’ har den dob-

belte betydning ‘nedbrændt’ og

‘på røven’.

De berlinske studerende som op til jul strej-
kede i ugevis mod nedskæringer på ud-
dannelsesområdet, opgav i starten januar

at køre videre i samme spor. Strejken er slut og
har ikke afstedkommet noget som helst. Mange
var allerede før jul skeptisk indstillet over for den
tilsyneladende endeløse strejke. Og nu hvor den
tyske eksamenstid nærmer sig (det tyske under-
visningssemester slutter nemlig først i februar),
er mange nok faldet fra da de ikke ønsker at blive
forsinkede i deres uddannelsesforløb.

I stedet for at strejke videre vedtog de stude-
rende at lave aktionsdage. Og en kerne af stude-
rende aktionerer stadig på livet løs, endda i visse
tilfælde under ledelse af professorer.  For eksem-
pel har Professor Grottian fra Freie Universität
anført de studerende i en ‘kør på røven-kampag-
ne’ imod afskaffelsen af den billige studenterbil-
let til byens busser og tog. Han og ligesindede
har derefter betalt studenternes togbøder ud af
egne lommer.

Mere militante aktivister har kastet fløde-
skumskager på uddannelsesborgmester Flierl fra
socialistpartiet PDS. Han har ikke været populær
siden han i vrede vrissede: »I er alle sammen
røvhuller« ad de studerende da de besluttede at
besætte hans kontor engang før jul. ■

Privatuniversiteter i Tyskland
Der findes allerede private skoler i Tyskland. De fleste specialiserer

sig og tilbyder kun ét fag, typisk inden for jura eller business admi-

nistration. Inspirationen til de private universiteter kommer fra de

amerikanske eliteuniversiteter som køres som private virksomhe-

der.

I 2001 fik Tyskland sit første private reelle universitet (forstået på

den måde at det har et bredt udbud af fag) i Bremen. Her foregår

undervisningen på engelsk, og studiegebyret lyder på den nette

sum af 15.000 Euro pr. år. Selv om universitetet principielt er pri-

vat, modtager det offentlig støtte. I 2004 og 2005 er der udsigt til

at to nye private eliteskoler åbner. Berlin School of Management

and Technology skal fodre erhvervslivet med unge løver, og School

of Governance skal holde den offentlige sektor forsynet med friske

kandidater.

Udbrændte universiteter
Den tyske regering begynder at lege med tanken om
at oprette eliteuniversiteter. Er det socialdemokratisk
ledede Tyskland uddannelsesmæssigt set på vej mod
et A- og B-hold? Og hvor skal pengene komme fra?

eksisterende universiteter som i
øjeblikket får sparekniven så
det kan mærkes. Men det sæl-
ger nok ikke lige så godt i medi-
erne som drømmen om en no-
belpris. ■

Rasmus Rydahl er udvekslings-
studerende i Berlin.

Kør på røven og
kast med fløde-
skumskager

F
O

T
O

:P
O

L
F

O
T

O

Demokratisk elite
»Jeg har ingen problemer med begrebet elite - når det står klart, at elite bliver skabt qua indsats og ikke qua fødsel.« 

Tysklands socialdemokratiske kansler Gerhard Schöder. Jyllands-Posten, 10. januar 2004.



10 Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 0 4

LÆSERUNDERSØGELSE ▼  

Forskning og uddannelse i danmark generelt

Meddelelser og gæsteforelæsninger

‘Videnskabet’

Forskning og forskere på KU

Uddannelser og studenterliv på KU

Politiske og ledelsesmæssige forhold

Universitetsforhold i andre lande

Læserbrevene

Studenterpolitik

KUmmentaren

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Af Richard Bisgaard

Universitetsavisen er me-
get bedre end tidligere,
men færre gider læse

den. Sådan lyder en af de para-
doksale konklusioner på en
læserundersøgelse som Rektors
Formidlingsudvalg på vegne af
Universitetsavisen har fået ud-
arbejdet af Scharling Research.

Undersøgelsen er baseret på
300 telefoninterviews med
modtagere af Universitsavisen
og tre fokusgrupper hvor hen-
holdsvis studerende, VIP’er og
TAP’er deltog i en to timers dis-
kussion af avisen.

Undersøgelsen viser at langt
størstedelen af læserne er til-
fredse med avisen, og at knap
60 procent læser eller skimmer
alle numre. Det er sammenlig-
net med andre fagblade i den
nedre halvdel og færre end ved
den seneste læserundersøgelse
fra 1998 hvor knap 70 procent
læste alle numre. De fleste læs-
er mellem en enkelt artikel og
en fjerdedel af bladet, og halv-
delen bruger typisk et kvarter
eller mindre på at læse avisen. 

De flittigste og mest trofaste
læsere skal findes blandt VIP’er-
ne og TAP’erne hvor tre ud af fi-
re læser eller skimmer samtlige

numre. Blandt de studerende
gælder det kun for hver anden,
og det selv om der ellers er sket
en markant forbedring af især
de studerendes holdning til avi-
sen i de senere år.

En navlestreng til KU
Ved læserundersøgelsen i 1998
blev avisen af de studerende
frem for alt anset for at være
kedelig. Det gør den ikke læn-
gere. Fra at ligge øverst i priori-
teringen af en lang række ord
til karakteristik af avisen, ligger
ordet ‘kedelig’ nu nederst. I
1998 hvilede der ifølge de stu-
derende et tungt præg af offici-
el information over avisen, men
det præg er i vidt omfang fjer-
net, fremgår det af den kvalita-
tive undersøgelse.

Til gengæld mener nogle af
VIP’erne at avisen nu bærer lidt
for meget præg af at være rettet
mod de studerende. Andre 
VIP’er tager det ikke så tungt,
men synes at det kun er interes-
sant at følge med i de studeren-
des verden. 

TAP’erne er som i 1998 det
mest taknemmelige publikum.
De nærer ingen forventninger
om at avisen primært er rettet
mod dem, men kan vældig godt
lide den alligevel. De siger at

avisen er en navlestreng til KU,
og de føler sig i høj grad som en
del af denne helhed, hedder det
i undersøgelsen.

Det er til gengæld for meget
at sige om de studerende. Deres
verden er i vidt omfang be-
grænset til deres institut og fa-
kultet hvilket forstærkes af at
fakulteterne ligger geografisk
spredt rundt omkring i byen
som små øer. Især de nye stude-
rende kan finde avisen lovlig
indforstået. Bare sådan noget
som forkortelserne VIP´er og
TAP’er forstår de ikke. Hertil
kommer at langt fra alle føler
sig som en del af KU og vil ofre
tid på denne helhed. Nogle går
ganske vist op i studenterpoli-
tik, men generelt baner Univer-
sitetsavisen sig vej op ad bakke
i forhold til de studerende som
lettere kan identificere sig med
deres institut- og fakultetsbla-
de, konstaterer undersøgelsen.

Redaktionel uafhængig-
hed en selvfølge
Scharling Research har også
undersøgt læsernes holdning til
avisens form og indhold. Over
halvdelen finder avisens layout
indbydende, og kun et fåtal tør
åbent vedstå at de ønsker kor-
tere artikler. Hovedparten fin-

der at der er en passende balan-
ce af stof for de tre forskellige
målgrupper, om end TAP’erne
og VIP’erne mener at artikler
om forskningspolitik bør oppri-
oriteres.

I det hele taget interesserer
flest læsere sig for forskning og
uddannelse i Danmark, medde-
lelser og Videnskabet, mens
læserbreve, studenterpolitik og
KUmmentaren interesserer fær-
rest.

Som nyhedskilde har avisen
betydning for knap halvdelen
af de studerende og omkring to
tredjedele af TAP’erne og VIP’-
erne. Næsten alle finder avisen
troværdig eller meget trovær-
dig, og over halvdelen opfatter
bladet som uafhængig, mens
kun hver femte opfatter det
som ledelsens talerør. 

Det bekræftes af diskussio-
nerne i de tre fokusgrupper
hvor princippet om redaktionel
uafhængighed hyldes bredt
som værende i pagt med uni-
versitetets idemæssige grund-
lag om tanke- og ytringsfrihed.

Tvivlsom anbefaling
Afsluttende konkluderes ud fra
den kvalitative undersøgelse at
Universitetsavisen får en høj
bedømmelse ud fra de rammer

Bedre avis,
færre læsere...
Desto mere tilfredse læserne er med Universitetsavi-
sen, desto mindre læser de den. Måske man bør over-
veje at lave et personaleblad og en studenteravis hver
for sig, foreslår Scharling Research stik imod konklusi-
onerne i egen undersøgelse 

Meninger om 
Universitetsavisen

En øjenåbner
»En anden ting der er godt, det er at når man sidder nede

i sekretariatet og piller, så kan man godt komme til at fø-

le sig som en bureaukrat. Det at universitetet også hand-

ler om forskning, det går sådan lidt hen over hovedet på

en. Så er det rart at åbne Universitetsavisen og tænke:

Hallo, der foregår rent faktisk også forskning og vi er på

forkant med nogle ting. Det er nogle af de artikler jeg

holder allermest af.«

Citat fra deltager i TAP-fokusgruppen.

En arbejdspladsavis
»Universitetsavisen er en arbejdspladsavis. Det er en avis

til folk som ikke helt ved hvad de andre går og laver. Og

det er ikke kun en arbejdsplads for VIP’er, det er også en

arbejdsplads for de studerende. Den vigtigste funktion i

avisen er det med ‘hvad sker der andre steder’ på univer-

sitetet.«

Citat fra en deltager i VIP-fokusgruppen.

Modvirker opsplitning
»Det er jo så stort at man ikke føler sig som en del af KU.

Jeg interesserer mig især for mit institut og dernæst for

KUA, men hvis man ikke havde Universitetsavisen, ville

det let blive endnu mere små enklaver.«

Citat fra deltager i studenter-fokusgruppen.

Forestillinger om 
Universitetsavisen

VIP-forestillinger
● Lidt ligesom Thorkil Damsgaard, prodekan på KUA. En

venlig, alfaderlig ånd som sørger for at vi får de rigtige

nyheder

● En ung kvinde midt i 20’erne; en studerende midt i stu-

diet.

● En specialestuderende som trænger til lidt trøst så hun

får sit studentikose tilskud.

● En samling mennesker, ikke bare en enkelt person, et

kollektiv

● En lidt transparant person der ikke er den samme hver

gang, men som prøver at ramme noget i hele målgrup-

pen.

TAP-forestillinger
● En Ulla Terkelsen-type. Hun har en vis autoritet, nogle

gange lidt enøjet, men troværdig alligevel. Hun er midt

imellem den yngre og den ældre generation.

● Måske nok Ulla Terkelsen, bortset fra at hun er en del

mere farverig end Universitetsavisen.

● En knalddygtig lærerinde i 50’erne, ikke altid lige god

til at formulere sig og ikke altid lige interessant, men

det er rigtigt, det hun siger.

● En midaldrende mand omkring de 40-42 år, klædt i bei-

ge og ikke særlig farverig. Han kunne næsten knirke

lidt af tørhed.

● Et uddannet menneske der er ret alvorlig, men ikke så

gammel.

Studenterforestillinger
● En lektor i 40’erne i tweed

● En ældre studerende

● En yngre professor i slutningen af 40’erne

● En sammensat skikkelse der nogle gange er lektor og

andre gange en ældre studerende

● En ph.d.-studerende.

TOP TI-LISTE – Forskning og

uddannelse i Danmark generelt,

meddelelser og Videnskabet er de

stoftyper flest respondenter inter-

esserer sig meget for, og færrest

er interesserede i læserbreve, stu-

denterpolitik og KUmmentaren.

De studerende interesserer sig

mere end de ansatte for artikler

om uddannelse og studenterliv på

KU, mens VIP’er og TAP’er interes-

serer sig mere end de studerende

for artikler om politiske og ledel-

sesmæssige beslutninger på KU

og for KUmmentaren. 

■ Meget   ■ Noget  

■ Slet ikke  ■ Ved ikke

Darling research
»Man må konkludere at med de indbyggede modsætninger som avisen

skal balancere over, kan det næppe gøres bedre. I hvert fald gøres det

bedre end i 1998. Skal der laves én publikation til alle tre grupper, vil

den aldrig kunne ramme én af grupperne 100 procent.«

Scharling Research, læserundersøgelse af Universitetsavisen 2003
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og det koncept den opererer in-
den for.

»Om dette grundlag så er det
bedst mulige er et uhyre van-
skeligt spørgsmål. Der kan være
argumenter for at udgive et
VIP-blad og et studenterblad
hver for sig. Fordelen vil være
endnu bedre at kunne nå de
studerende som målgruppe og
dermed få mulighed for at ind-
gyde dem en KU-helhedsfølelse
fremfor en institut- og fakul-
tetstilknytning,« slutter rappor-
ten.

Denne anbefaling er der dog
intet belæg for i selve undersø-
gelsen. Direkte adspurgt ønsker
tre ud af fire læsere at Universi-
tetsavisen fortsætter som et
samlende organ for alle på KU,
mens kun knap hver tredje stu-

derende og hver sjette TAP’er
og VIP’er foretrækker to blade. 

Heller ikke konstateringen af
at »alle tre kategorier af læsere
er tilbøjelige til at mene at man
godt kunne nøjes med en lidt
mindre udgivelsesfrekvens,« er
der belæg for i den kvantitative
undersøgelse. Over 80 procent i
hver af de tre grupper finder
tværtimod avisens udgivelses-
frekvens passende, men direkte
adspurgt erklærer godt hver 
anden af de studerende at de
foretrækker at avisen udkom-
mer en gang om måneden,
mens det kun gælder for hver
fjerde VIP’er og hver tredje 
TAP’er.

Endnu mindre tilslutning er
der til tanken om at erstatte pa-
pirudgaven med en netavis og

dermed spare udgifter til porto
og papir. Det har overhovedet
ingen interesse. Så vil avisen ik-
ke blive læst, lyder den entydi-
ge tilbagemelding fra fokus-
grupperne. Kun hver tredje vil
være glad for at få et ugentligt
elektronisk nyhedsbrev som
supplement til avisen, mens
godt hver anden vil være inter-
esseret i at kunne søge artikler
fra avisen på nettet. 

Konklusionen er således klar:
Læserne synes at sætte pris på
Universitetsavisen i sin papir-
form, mens elektroniske tje-
nester bør udgøre et supple-
ment. ■

rjb@adm.ku.dk

...ingen 
postombringning
Regeringen har fjernet portostøtten til uge- og
månedsblade. Hermed er det sandsynligvis også
slut med at få Universitetsavisen leveret gratis
med posten 

Af Richard Bisgaard

Fra første marts er det sandsynligvis slut med at få Universitetsavisen
smidt ind ad brevsprækken af det flinke postbud hver anden week-
end. I stedet vil avisen blive omdelt til de ansatte via universitetets

interne post, mens studerende vil kunne afhente den i avisstativer der
opstilles rundt omkring på institutterne og fakulteterne.

Det bliver formentlig konsekvensen af at regeringen per 1. marts
fjerner portostøtten til udbringning af uge- og månedsblade. For Uni-
versitetsavisen indebærer det en ekstraudgift på godt 2,2 millioner
kroner, og da universitetet ikke lige har en konto stående til det for-
mål, har universitetsdirektør Else Sommer bedt redaktionen om selv
at finde beløbet inden for avisens nuværende budgetramme på godt
fire millioner kroner. 

Stillet over for valget mellem enten at skære ned på antallet af si-
der, numre og medarbejdere eller at erstatte ekstern postombring-
ning med intern bladuddeling, foretrækker redaktionen det sidst-
nævnte efter samråd med Jakob Lange der som leder af Studieadmi-
nistrationen er ‘vicevært’ for avisen.

I stedet for at få en ekstraudgift på over to millioner kroner – eller
en stigning i stykprisen fra kr. 1,65 til kr. 4,25 per eksemplar – sparer
avisen hele den nuværende portoudgift på 1,4 millioner kroner. Be-
sparelsen opvejes dog til dels af nye udgifter til intern distribution og
tabte annonceindtægter som følge af at avisen ikke længere vil være
så attraktiv som annonceorgan.

Universitetsdirektøren og rektor bakker umiddelbart op om løsnin-
gen, men vil ikke tage endelig stilling før sagen har været drøftet i
Rektors Formidlings- og Informationsudvalg, og der ligger en indstil-
ling derfra. De vil heller ikke som foreslået af redaktionen uden vide-
re sige ja til at anvende portobesparelsen til at supplere den trykte
avis med en netudgave redigeret og skrevet efter samme principper
som Universitetsavisen. 

»Det må indgå i de samlede overvejelser om hvordan universitetet
skal formidle sine nyheder via sin hjemmeside,« siger Else Sommer og
opfordrer til at finde en fælles løsning med den nye kommunikations-
afdeling i ledelsessekretariatet.

Regeringens hykleri
At størsteparten af læserne vil beklage ophøret af postombringningen,
er der næppe tvivl om. Som det fremgår af læserundersøgelsen er
langt de fleste læsere glade for at modtage avisen og vil nødig und-
være den. Undersøgelsen viser imidertid også at de studerende finder
den mindre nødvendig end VIP’erne og TAP’erne, og at over halvde-
len vil være tilfredse med at modtage den en gang om måneden, lige-
som nogle ville være tilfredse med blot at modtage den på nettet.

På den baggrund virker den foreslåede løsning med intern postudbring-
ning til de ansatte og selvafhentning for de studerendes vedkommende
at være den mindst dårlige i valget mellem pest og kolera. 

Men at det er en forringelse i forhold til tidligere, og at Universitets-
avisen vil blive ‘proletariseret’ heraf, står hævet over enhver tvivl. En
avis der bliver afleveret på paller med gaffeltruck, lugter nu engang
mere af discount og containeraffald end en postomdelt – og det uan-
set indholdet i øvrigt.

Tilbage står blot at konstatere at de fleste andre fagblade og maga-
siner rammes endnu hårdere end Universitetsavisen. Deres læser-
kreds er ikke koncentreret på en arbejdsplads, men er spredt over hele
landet og derfor afhængig af postudbringning. Eneste sparemulighed
for dem er derfor udgivelse af færre numre, nedsat sidetal, fyring af
medarbejdere og i værste fald lukning. 

Trods protester fra over 170 bladredaktører og masser af modstand
har regeringen sammen med Dansk Folkeparti imidlertid insisteret på
at fjerne portostøtten. Bedre er det ikke blevet af at PostDanmark har
benyttet lejligheden til at gennemføre prisforhøjelser hvorved bespa-
relsen på 180 millioner kroner kommer til at koste fag- og organisati-
onsbladene en kvart milliard kroner. Prognosen landet over lyder der-
for på bladdød, bladdød og atter bladdød - stik imod regeringens erk-
lærede målsætning om at ville fremme pluralisme og mangfoldighed i
medierne. ■

Glad for at modtage avisen

Avisen er relevant og vedkommende

Min. én artikel meget interessant

Vil nødig undvære avisen

Avisen er kedelig

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ Enig   ■ Både/og  ■ Uenig  ■ Ved ikke

TILFREDSE LÆSERE – Lidt over 3/4 af de ad-

spurgte er glade for at modtage avisen (77%), og

59% ville nødigt undvære den. Videre er 64% enige i

at den er relevant og vedkommende, mens 63% er

enige i at de som oftest finder mindst én artikel der

er meget interessant. Til gengæld er kun 17% enig i

at avisen er kedelig, mens 52% er uenige i dette ud-

sagn.

Pæne ord og portostøtte?
»Selvstændige medier udgør en uundværlig del af det demokratiske samfund. Ytringsfriheden og informati-

onsfriheden er fundamentet for folkestyret.

Regeringen vil tilrettelægge en mediepolitik der bygger på informations- og ytringsfrihed, på mangfoldig-

hed og på alsidighed.« 

Fra Venstre og Konservatives regeringsgrundlag 
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Af Stig Hjarvard

Engang var videnskab, oplysning og dannelse
snævert forbundet med medierne. Bogtryk-
kerkunstens opfindelse var med til at under-

minere kirkens magt, og bøger og tidsskrifter
blev grundstammen i alle videnskabelige institu-
tioners virke. 

Hermed blev medierne afgørende for den op-
lysningsproces der skulle erstatte tro med viden.
Den trykte presse banede vejen for de borgerlige
revolutioner der resulterede i folkestyre baseret
på offentlig diskussion. I det tyvende århundrede
kom ikke mindst radio og tv til at være vigtige
elementer i oplysningen af folket gennem fore-
drag, nyheder, dokumentar og debat. 

I det moderne samfund skulle medierne funge-
re som en løftestang for dannelse og oplysning
baseret på videnskabelige resultater. Ved indgan-
gen til det 21. århundrede er denne sammen-
hæng mellem medier, videnskab, dannelse og
oplysning ikke længere så entydig. Medierne er
først og fremmest blevet mere underholdnings-
prægede, men vi har også i de sidste par år været
vidne til at oplysningens antitese – overtro og
magi – vinder mere indpas i medieudbuddet. 

Medierne er i nogen tilfælde blevet spiritistiske
medier der kan bringe os i kontakt med overna-
turlige kræfter. I stadig flere tv-programmer op-
træder personer med særlige psykiske evner der
kan give os adgang til en helt anden verden be-
folket af onde ånder og forlængst afdøde perso-
ner. 

TV2 brød gennem muren til det hinsides med
Åndernes magt hvor vi fulgte clairvoyante og an-
dre åndemanere uddrive spøgelser og dårlige
energier fra loftskamre og soveværelser. Også
ugebladene skilter med dækningen af det hinsi-
des, så Ugebladet Søndags forsidehistorie drejer
sig om håndlæseren der spår at Camilla Miehe-
Renard snart har bryllup og barn i vente. 

Overtro er et gammelt fænomen. Djævletro,
astrologi og anden spådomskunst har sædvanlig-
vis levet i samfundets og mediernes randområ-
der. Med adgangen til de store medier oplever
overtroen både en større udbredelse og en accept
som den ikke tidligere har været forundt. 

På den ene side afspejler tv’s eksponering af
overtro at mediet i kraft af kommercialiseringen
ikke længere præges af public service-forpligtel-
sernes oplysningsidealer og derfor går down
market i sin jagt på underholdende elementer. På

den anden side indebærer tv’s brug af spåkoner,
clairvoyante og healere en legitimering af deres
aktiviteter. Når både studieværter, journalister og
andre mediekendte sludrer med om at der ‘nok
er noget om det’, kan overtroen bevæge sig up
market.

Tro hvad du vil
Der er ikke noget der tyder på at oplysning, vi-
denskab og fremskridt helt vil udrydde religio-
nens betydning og udbredelse i befolkningen.
Den sociologiske udforskning af religioner har
for længe siden opgivet forestillingen om den
fremadskridende sekularisering: Der er ikke tale
om nogen lineær proces hvor den videnskabelige
forståelse skridt for skridt afløser den religiøse
tro. 

Den megen fokus på religiøs fundamentalisme
i den offentlige debat skygger imidlertid for det
forhold at også religionerne gennemlever en om-
fattende forandring. Religion har udviklet sig til
et postmoderne fænomen hvor der ikke er én
sand gud, men mange mulige guder og religioner
og hvor individet og ikke den religiøse institution
er i centrum. 

For mange nutidige troende udgør de store
verdensreligioner ikke afgrænsede tankesyste-
mer, men skattekister af symboler og ritualer
hvorfra man kan sammenstykke sin egen reli-
giøse ikonografi og liturgi. Men verdensreligio-
ner er ikke ene om at levere åndeligt råstof til
den postmoderne tag-selv religion. Blandt stor-
leverandører af kollektive ritualer, religiøse sym-
boler og magiske oplevelser finder vi de moderne
massemedier. 

Sociologen Nicholas Demerath har peget på at
der i stedet for en kontinuerlig sekularisering
snarere foregår en stadig vekselvirkning mellem
verdsliggørelse og sakralisering, altså hellig-
gørelse. 

Massemedierne er et eksempel på en sådan
udvikling idet de har indoptaget en række af de
sociale funktioner som tidligere blev varetaget af
kirke og religion. Tv-apparatet kaldes undertiden
og for sjov for husalteret, men sammenligningen
er slet ikke så søgt. Gentagne undersøgelser har
vist at medier i almindelighed og tv i særdeles-
hed bruges til at regulere hverdagslivets små
overgange. 

På samme måde som bønnen tidligere kunne
markere morgenens, måltidernes og nattens be-
gyndelse, og gudstjenesten symboliserede hvile-

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

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

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

VIDENSKABET
MEDIEVIDENSKAB

Videnskab og overt

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

»Videnskaben er fuld af overraskende opdagelser, 
dystre kendsgerninger og farlige dilemmaer«



dagens komme oven på en hård arbejdsuge, bru-
ger vi tv-mediet til at regulere de små rituelle
overgange i løbet af hverdagen og ugen. Også de
store overgange som kongelige bryllupper, årsti-
dernes gang og nationale højtider forvaltes af
medierne. 

Medierne fungerer tillige som sjælesørger. Vi
sørger over, håber for, og glædes med hinanden i
mediernes fællesskab. Ved mordet på præsident
John F. Kennedy og statsminister Oluf Palme
samt ved terrorangrebet den 11. september 2001
rapporterede medierne ikke kun om begivenhe-
derne, men spillede tillige en vigtig rolle som for-
midlere og bearbejdere af den sorg der opstod i
kølvandet på dødsfaldene.

Kampen mellem lys og mørke
Mediernes spirituelle karakter er måske aller-
mest tydelig når man ser på indholdet af fiktions-
udbuddet. Man finder knapt så ofte gengivelse af
traditionelle, religiøse fortællinger; hvad vi deri-
mod ofte ser er fantastik hvor man trækker på al-
skens religiøse, overnaturlige og mytologiske fo-
restillinger blandet sammen i nye pærevællinger. 

I eventyrfilm som Stjernekrigen og Ringenes
Herre udkæmpes kampen mellem lysets og mør-
kets kræfter tilsat folketroens inventar af elver-
piger, trolde og dværge. I skræk- og gyserfilm
møder vi zombier, poltergejster, spøgelser og
mumier, og i tv-serier som X-Files er diskussio-
nen mellem videnskab og paranormale fænome-
ner selve omdrejningspunktet i fremstillingen. 

I medieindustrien har man indgået et for-
nuftsægteskab mellem teknologi og magi: hvert
medieteknologisk fremskridt bliver brugt til at
iklæde stadig mere eventyrlige oplevelser en høj
grad af realisme.

Tilbedelse har længe været et væsentligt ele-
ment i mediekulturen. Ikke mindst børn og teen-
agere tilplastrer deres værelser med ikoner og
andre relikvier der bringer dem i et tæt forhold til
deres medieguder. For mange drenge har Ringe-
nes Herre utvivlsomt udgjort et langt vigtigere

lærestykke i det godes kamp mod det onde end
både det gamle og det nye testamente. 

Især film- og musikkulturen har formået at op-
dyrke fankulturer hvor omgangen med forbille-
derne får karakter af tilbedelse og underkastelse.
For de flestes vedkommende fortager en sådan
besættelse sig med alderen, men mediernes hel-
te og idoler fortsætter alligevel for mange voksne
mennesker med at udgøre en vigtig kilde til kul-
turel identitet og moralsk orientering. Religiøse
forestillinger er ikke forbeholdt underholdnin-
gens gebet, men gør i stigende grad krav på poli-
tisk indflydelse gennem mediernes opinionsstof. 

Da Jyllands-Posten ville tage fat om det pro-
blem at konservative kristne og islamiske grup-
per laver friskoler hvor undervisningen i reli-
giøse skabelsesmyter har fået en fremtrædende
plads på bekostning af en naturvidenskabeligt
baseret oplysning, antog de at deres læsere stod
på oplysningsidealernes side. Under overskriften
‘Formørkede tider’ skrev Jyllands-Posten på le-
derplads: »Hvordan er det gået til, at man i fuld
alvor diskuterer, hvordan man kan imødekomme
selvbestaltede gudsfortolkeres krav om politisk
indflydelse? Hvordan er det gået til, at man ikke
uden videre meddeler, at den slags bestialsk
åndsformørkelse hører middelalderen til, og at
dagsordenen i dag hedder oplysning baseret på
naturvidenskabelig grund?« (29/9-02) 

Lederen affødte kraftige reaktioner fra læser-
ne, og chefredaktør Carsten Juste har siden sagt
at han »ikke mindes nogensinde at have set en
læserstorm af den størrelsesorden der blev resul-
tatet af lederen« (Kristeligt Dagblad, 7/8-03). 

Mental livsforsikring
Videnskaben er i disse år for alvor ved at tage hul
på besvarelsen af nogle af de helt store eksisten-
tielle spørgsmål om liv og død, menneskets
egenart og verdens oprindelse som religionerne
kun har kunnet fabulere om. Astronomien kan
nu kigge dybt, dybt ind i verdensaltet kun få øje-
blikke fra verdens skabelse, Dna-biologien af-
slører nyt om livets byggestene og arternes ud-
vikling, og hjerneforskningen leverer nye model-
ler til forståelse af menneskets tænkning, sans-
ning og opfattelse af sig selv. 

På den baggrund kan man som Jyllands-
Postens leder undre sig over at forskellige former
for overtro og religiøsitet vedbliver at udgøre så
stor en attraktion. Én vigtig grund er formodent-
lig at videnskaben ikke kan levere endelig eller

sikker viden, men for hvert svar man får, opstår
der nye spørgsmål. Dertil kommer at videnskabe-
lig viden sjældent leverer moralske eller etiske
retningslinjer om tilværelsens store spørgsmål og
da slet ikke nogen der kan anvendes i hverdags-
livet. 

Den indlysende lære der følger af videnskabe-
lig erkendelse er at gud er død, men herved over-
lades den enkelte til selv at forme sin egen til-
værelse. Set i et positivt lys kan man med Sartre
sige at det først er med denne erkendelse at men-
nesket bliver myndigt og tager ansvar for tilvæ-
relsen og sine egne valg. 

Men denne frihed har naturligvis en pris, i og
med at intet i livets små og store anliggender er
givet. Den moderne dansker vil typisk være for
individuel frihed og ikke være tiltrukket af tradi-
tionelle kirkefællesskaber; men ved ikke fuld-
stændigt at frasige sig religiøse forestillinger, 
giver han eller hun sig selv en mental livsforsik-
ring.

En anden grund til den fortsatte attraktion ved
religion er de videnskabelige forklaringers kom-
pleksitet. Kompleksiteten har blandt andet at
gøre med de skalaer som videnskaberne arbejder
med. Hvad enten vi har at gøre med stjernehobe
eller atomer, menneskelige gener eller de første,
små organismer i jordens ursuppe, er der tale om
størrelsesforhold, årsag/virkningssammenhænge
og tidsstræk der ikke giver mening i forhold til
vores hverdagserfaring og spontane sansning af
omverdenen. 

De videnskabelige forklaringer på de store ek-
sistentielle spørgsmål er med andre ord kun fat-
telige på et højt abstraktionsniveau og er underti-
den i direkte modstrid med vores hverdagslige
erfaringsverden. På den måde kan videnskabeli-
ge forklaringer ikke kun være svære at forstå,
men også fremstå som uvirkelige og undertiden
langt mere fantastiske og urimelige end religiøse
forklaringer. 

Den kognitive religionssociologi beskæftiger
sig med de træk ved vores sanser og tænkning
der har indflydelse på religiøse tanker. Inden for
denne gren af religionsforskningen har man
blandt andet hæftet sig ved menneskets kognitive
disposition for at antropomorficere, herunder
gøre enhver begivenhed til et resultat af en
målrettet, handlende aktør. 

Indgriben af guder og djævle, zombier og
spøgelser giver derfor spontant mening som for-
klaring på forhold vi ikke kan forklare. Når reli-

gioner desuden udstyrer guder med men
ge egenskaber, imødekommer man men
udviklede kognitive evner til at skabe rig
fortolkninger og aktivere stærke følelser 
iagttage mennesker og deres handlinger

Saglig og saftig
Videnskabelige forklaringer har i lyset he
formidlingsmæssigt handicap sammenli
religiøse fremstillinger. Selv om religiøse
er fulde af nok så meget vås, har de det f
de rummer gode fortællinger der imødek
menneskets mentale og sansemæssige pr
sition for at tolke verden gennem målret
tørers handlinger. 

Hvis videnskabelig formidling skal hav
ces, må den derfor sørge for at bringe for
gerne på en form og en skala der imødek
den menneskelige sansning og kognition
kede formidlinger, som den svenske foto
Lennart Nilssons fotografier af mennesk
pens indre, handler netop om at transfor
det mikroskopiske til den menneskelige 
nes skala.

Medierne er ikke længere så entydigt r
ber for oplysning og videnskab. Mediern
vet langt mere selvstændige institutioner
deres egen dagsorden hvor ikke mindst b
gen af publikum kommer før alt andet. V
skab er set med mediernes øjne et råstof
med politik, livsstil og overtro som kan a
til at sælge aviser og skaffe seere. Denne
ling kan man måske begræde, men medi
blevet helt centrale for opinionsdannelse
fundet, og derfor har videnskaben lige så
som politikerne råd til at ignorere medie
Både for at sikre brød på bordet i form af
ningsbevillinger og for at stille forskning
sultater til rådighed for samfundet, må d
skabelige institutioner omstille sig til de 
som det nye mediesamfund stiller.  Forsk
skal ikke vente på at medierne kommer t
skaben, men selv gøre en aktiv indsats fo
medierne fatter interesse for stoffet. Vide
ben er fuld af overraskende opdagelser, d
kendsgerninger og farlige dilemmaer – k
grundstoffet til mange gode historier. De
blot på at blive fortalt. ■

Stig Hjarvard er professor i medievidenska
har netop udgivet debatbogen ‘Det selskab
samfund’ på forlaget Samfundslitteratur.
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ro i mediesamfunde
I medierne udfordres videnskabelige forklaringer af magi og religion.
Konkurrencen om publikums opmærksomhed er blevet hårdere, og 
medierne har samtidig overtaget en række af kirkens rituelle funktioner

»For mange drenge har Ringenes Herre utvivlsomt udgjort et langt vigtigere lærestykke 
i det godes kamp mod det onde end både det gamle og det nye testamente«

ROTTER PÅ LOFTET – På tv uddriver åndemanere

spøgelser og dårlige energier fra loftskamre og sove-

værelser. Både studieværter, journalister og andre

mediekendte sludrer med om at der ‘nok er noget

om det’. 

Det glade vrøvl
»Forleden aften var jeg til stormøde i Gladsaxe, hvor jeg skulle deltage i en diskussion om det alternative, om healing og om mulighed for kontakt med de afdøde. Vi

var 150 oplagte kvinder, fem tavse mænd, to healere og mig. For ganske få år siden ville et sådant møde ikke have været muligt. Emnet var dengang ikke muligt at

tage alvorligt, men simpelthen overtro. Med den uendelige serie ‘Åndernes magt’ fik alle slags bankeånder, spøgelser, gengangere, drilledjævle, sygdomsdæmoner

etc. lov til at komme på fri fod i offentligheden. Dansk kultur er ikke den samme efter denne serie.«

Biskop Jan Lindhardt i Politiken, 3. januar 2004.
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Rektors Uddannelsesudvalg samler i øjeblik-
ket  forslag til at modvirke studieinaktivitet.
Som leder af Formidlingscentret, Humanio-

ras center for akademisk skrivning, har jeg gen-
nem årene haft hundredvis af samtaler med spe-
cialeforsinkere. Jeg har talt med ikke så få som
har skrevet speciale i 10 år eller mere og faktisk
skrevet på specialet nærmest dagligt i alle årene,
og med mange som kommer tilbage til universi-
tetet efter mange års fravær. Disse mennesker
har det ikke godt. 

Det jeg ser, er at jo længere tid specialet – og
den samlede studietid – trækker ud, jo dårligere
får den studerende det. Den specialeskriver der
stadig er optimistisk og ved godt mod efter et års
specialeskrivning, er utålmodig efter halvandet,
og efter fem år opgivende og uden selvtillid, må
slæbe sig igennem med stadigt forringet engage-
ment. 

Det er skrivecentrenes erfaring at det er alde-
les umenneskeligt at lade studerende fortsætte i
det uendelige, uden at de tvinges til at beslutte
sig for enten at sætte alt ind på at skrive færdigt
eller lade sig udskrive af universitetet. Erfaringen
deles af mange andre, som fx vejledere og studie-
ledere, og bakkes videre op af forskningen på
området. Forskningen i skriveblokeringer og stu-
dieudsættelser har for længst afgivet sin konklu-
sion: Jo længere tid skriveopgaver udsættes, jo
ringere psykisk helbred.

Deadlines i andre lande
Hvordan tackler andre universiteter dilemmaet
mellem de studerendes mulighed for og tage ek-
saminer i det tempo de måtte vælge, kontra uni-
versiteternes behov for gennemstrømning og
STÅ-produktion?

Jeg stillede spørgsmålet til kolleger rundt om i
verden og fik en lang række svar tilbage.

Jeg startede ud med at tro at ubegrænsede stu-
dietider var et globalt kulturfænomen ved uni-
versiteter, men erfarede at universitetskulturerne
er lokale og afhænger af holdninger og beslutnin-
ger på nationalt og lokalt niveau, og at lokal
praksis afhænger af hvilken økonomi der finansi-
erer uddannelsen. Afleveringsfristerne for speci-
alet svinger lige fra helt korte deadlines til mange
år. Ligeledes findes der et væld af sanktionsmu-
ligheder som fx dumpning, karakterfradrag og
betaling for fortsat vejledning; eller som et sted i
Ungarn hvor en særlig trøstegrad tildeles i stedet
for den rigtige kandidatgrad hvis specialet ikke
afleveres til tiden.  

Jeg mener at man ud fra svarene kan slutte at
statsfinansieret uddannelse i rige lande åbner
muligheder for studieinaktivitet og specialeblo-
keringer i en grad som slet ikke tillades hvor ud-
dannelse enten er en knap ressource eller betales
af den studerende selv. Sump er et problem som
navnlig ses i rige lande med en stor, offentligt fi-
nansieret uddannelsessektor. Erfaringerne med
vores hidtil alt-tilladende system viser tydeligt at
en del evighedsstuderende ikke synes at blive
lykkelige af at have fået muligheden for uantastet
at skrive speciale over flere år. Derfor kan man
spørge hvem det overhovedet gavner hvis ikke
også de rige, skandinaviske lande skal operere
med maksimum studie- og specialeskrivningsti-
der.

Krav skal følges af hjælp
Man skal næppe tro at universiteter indfører be-
grænsninger på studie- og specialetider alene
fordi det er synd for de studerende at de sidder i
sumpen. De gør det også for at spare penge, vej-
ledningstid og studiepladser. Og de gør det fordi
politikerne forlanger handling. Men skal man
handle sandt humanistisk og gøre mere end blot
spare ressourcer, så må stramninger følges af til-
bud om hjælp til at færdiggøre de manglende op-
gaver og specialer. Man må gøre noget for at akti-
vere de inaktive før de blot udskrives uden kandi-
datgrad. En deadline alene udsiger kun hvornår
den studerende skal være færdig, ikke hvordan
hun/han skal blive det. 

Flere af mine udenlandske kolleger pointerede
at kravet om fortsat studieaktivitet frem mod den
endelige specialedeadline bliver fulgt op på insti-
tutniveau og i skrivecentre med tilbud til specia-
leskrivere som fx speciale-responsgrupper ledet
af lønnede skrivekonsulenter og/eller universi-
tetslærere. I Holland har man også gode erfarin-
ger med at forlange en kort synopsis over specia-
lets idé, problemformulering, teori, metode og
empirigrundlag otte uger inde i specialeskrivnin-
gen. Synopsen gøres så til genstand for virkelig
reaktion og får ikke bare lov til at passere igen-
nem rutinemæssigt.

De der har set deadlines for specialeskrivning
indført, ser det langt overvejende som et frem-
skridt for såvel de studerende som for institutio-
nerne. Dette være hermed videregivet til inspira-
tion for alle der gerne ser mere studieaktivitet
med kvalitet i. ■

Ide rige lande i almindelighed,
og også i Danmark, ser man
nu en stigende arbejdsløshed

blandt akademikere. Ifølge me-
dierne er akademikernes ledig-
hed steget inden for det seneste
år med 30,6 procent. 

Blandt regeringspartierne er
reaktionen mild; Enhedslisten
og de andre oppositionspartier
finder situationen katastrofal
og uacceptabel mens de omtal-
te arbejdsløse er afmægtige
overfor situationen der fortsat
gør deres levevilkår til et mare-
ridt. Der findes vel ikke en mi-
rakuløs løsning på problemet,
men samfundet bør være mere
kreativt med nye ideer. 

Hermed et forslag til en pul-
jefond der låner ud til akademi-
kere som ønsker at være selv-
stændige. Forslaget går ud på at
AF og a-kasserne sammen op-
retter en ‘iværksætter-pulje-
fond’.  AF skal aflevere to tred-
jedele af fondens indhold mens
a-kasserne betaler en tredjedel
til fonden der hovedsageligt
skal stilles til rådighed for at
hjælpe AC-arbejdsløse til at
starte som selvstændige.

Beløbet kan tilbydes som et
lån der skal betales tilbage som
man i dag kender det fra ud-
dannelseslån. Jeg er overbevist
om at med tiden kunne andre
donatorer både fra det danske
erhvervsliv, organisationer og
private fonde støtte projektet.

Dette forslag skal finansiere
at arbejdsløse, især de der er på
vej ud af a-kasse systemet, kan
komme i gang med iværksæt-
terprojekter og dermed hjælpe
dem til at slippe ud af klient-
gørelsessystemet så de i stedet
kan forsørge sig selv. Det er
bedre end at tvinge dem til at
deltage i et noget håbløst akti-
veringsforløb eller jobsøgnings-
kursus. Selv om det er kendt at
jobsøgningskurser oftest ikke
medfører at folk får ordinær be-
skæftigelse, fortsætter man
med at sende flere og flere på
disse kurser. Jeg har bare en
mistanke om at jobsøgnings-
kurserne bruges til blot en form
for beskæftigelsesterapi der
først og fremmest gavner kur-
suslederne. 

Større risikovillighed
Hvor den offentlige sektor i år-
tier var arbejdsplads for den
største del af akademikerne i
Danmark, kan det konstateres
at tallet på de som arbejder i
private virksomheder, er vokset
markant i dag. Dette viser at

iværksætterkultur blandt aka-
demikere i Danmark var uud-
viklet indtil begyndelsen af fir-
serne. 

I dag oplever man den æn-
dring at akademikerne er ble-
vet mere nysgerrige, åbne, kre-
ative, liberale og modne/ind-
stillet på at tage ansvaret for en
risikovillig startkapital og ikke
mindst at tage deres fremtid i
egne hænder. Jeg mener at den
tendens bør støttes og fortsat
udvikles blandt akademikere i
landet i dag og at myndighe-
derne kan spille en stor rolle i
denne udvikling.

Millionbesparelse
Med den voldsomt stigende ar-
bejdsløshed blandt akademike-
re i dag må man erkende at
mange af de muligheder man
har som arbejdsløshedsforsik-
ret er blevet forældede og inef-
fektive i retning af at få folk i
ordinær beskæftigelse. Derfor
mener jeg at nye tanker er nød-
vendige for at kunne bekæmpe
og mindske arbejdsløshed
blandt akademikere i alminde-
lighed og for de der ryger ud af
a-kasse systemet i særdeleshed.

Mange akademikere har
gjort sig tanker om situationen
og har gode ideer og måske er-
faring med selvstændig virk-
somhed. Hvis myndighederne
kunne finde på en lempelig må-
de at støtte økonomisk og ikke
mindst give de rigtige incita-
menter, så ville iværksætterkul-
tur kunne fremmes blandt
mange arbejdsløse i vore dage.

Jeg mener bestemt at iværk-
sætterkultur kan være en af fle-
re løsninger for at mindske den
stigende arbejdsløshed. Jeg ved
på den anden side også godt at
i begyndelsen af halvfemserne
blev myndighederne rådet til at
eksperimentere med iværksæt-
terprojekter som mislykkedes
af diverse årsager.

Jeg er af den opfattelse at
dette forslag kan føre mange
mennesker til selvstændig be-
skæftigelse og dermed spare
samfundet for tocifrede mil-
lionbeløb hvert år. Herudover
vil det være med til at bekæmpe
udbrændthed. ■

Økonom Akouété Johnson.

DEBAT ▼  

SYNSPUNKT ■ AKADEMIKEARBEJDSLØSHED

Puljefond til 
akademiske 
iværksættere

Af Lotte 

Rienecker, 

Formidlings-

centret, 

Humaniora.

Deadline for 
specialesumpen
Hvad sker der ved at indføre en administrativ
deadline for aflevering af speciale? Erfaringer
fra udenlandske universiteter tyder på at 
det er en fordel for såvel de studerende som
institutionerne

Godt spørgsmål
»Vi har et forbløffende lille antal som afleverer speciale nu selv om mange

står for at skulle aflevere. Der er ikke noget at sige til det. Så sjovt er det

heller ikke at komme ud til arbejdsløshed og miste sit sociale netværk på

studiet. Når regeringen og Dansk Industri siger at de studerende skal blive

hurtigere færdige, er det gode spørgsmål: Til hvad?«

Studiechef ved Aarhus Universitet Eva Teilmann i Jyllands-Posten 20/1-2004
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Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet (SVF) har
godkendt min ansøgning

om indskrivning som ph.d.-stu-
derende, men jeg kan ikke blive
indskrevet. Forvirret? Det er
jeg! Paradokset skyldes at det
nu er umuligt at blive ph.d.-stu-
derende ved SVF medmindre
man på forhånd har dokumen-
tation for en treårig løngaranti.

Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling har på-
lagt SVF at »sikre, at der er de
nødvendige ressourcer til rådig-
hed for, at den enkelte ph.d.-
studerende kan gennemføre
ph.d.-uddannelsen,« (Ph.d.-be-
kendtgørelse nr. 114 af 8/3-02,
§ 6 stk. 2.) 

Fra maj i år har SVF så admi-
nistreret denne paragraf som et
krav til den ph.d.-studerende
om at skulle dokumentere en
garanti for sin løn og studieaf-
gift til tre år med henvisning til
de økonomiske konsekvenser
det ville kunne få for SVF hvis
den studerendes fondsstøtte
skulle bortfalde. Jeg formoder
at paragraffen er til for at sikre
ph.d.-studerende økonomisk;
men administreret som et krav
om løngaranti virker den ob-
struerende. Private fonde (her-
iblandt min bevillingsgiver
Hjerteforeningen) yder almin-
deligvis ikke støtte til tre års løn
på én gang, men har for sædva-
ne at forlænge stipendier i hele
projektets varighed såfremt for-
løbet er tilfredsstillende. Effek-
ten af kravet er derfor at det ik-
ke kan lade sig gøre for fonds-
lønnede forskere at blive ind-
skrevet på ph.d.-studiet.

Dét er et benspænd – lov-
mæssigt eller administrativt –
for entusiastiske studerende og
forskere der ønsker at gennem-
føre et ph.d.-forløb. Fra SVF’s
side henvises til at andre end
bevillingsgiver, fx hovedvejle-
der, kan garantere for finansie-
ring af hele ph.d.-studiet. Men
det kan ikke forventes at ho-
vedvejleder kan udstede en
løngaranti når han/hun god-
kender en ph.d.-studerende og
et projekt med udgangspunkt i
at den studerende skal aflønnes
af eksterne midler. 

Hvis det er umuligt for SVF
at påtage sig de mulige økono-
miske konsekvenser af en sådan
garanti, kan det på ingen måde
forventes at en vejleder med et
langt mindre budget har mulig-
hed herfor. Medicinsk forsk-
ning i det offentlige foregår på
baggrund af økonomisk støtte
fra en række institutioner og
fonde. Fælles for langt de fleste

bevillinger er at de er kortvari-
ge og projektspecifikke. 

Derfor kan forskningsledere
ikke have en stor sum penge lig-
gende klar til at sikre fremtidig
forskning. Hvis en ansøgning
går igennem, og penge bevil-
ges, bliver de øremærket og
brugt til det relevante projekt.
Der er således stor likviditet,
men ingen egentlig egenkapital
på et offentligt forskningslabo-
ratorium. Derfor er det umuligt
at dokumentere en garanti for
en ph.d.-studerendes løn tre år
frem i tiden – men ligeledes
muligt rent faktisk at aflønne
en ph.d.-studerende. Det tager
bare tre år! 

Med de nye retningslinjer vil
mange nu miste muligheden
for at gennemføre et ph.d.-stu-
dium og derved øge sine kvali-
fikationer og kompetencer til
gavn for det danske samfund.
Kravet om løngaranti er derfor
uhensigtsmæssigt og med uri-
melige konsekvenser. ■

Cand.scient. Mikael Schneider,
Laboratoriet for Molekylær Kar-
diologi på Rigshospitalets Hjerte-
center.

SVAR

Enkeltsag

Baggrunden for ordningen som
den administreres af Fakultetet
er at sikre den enkelte ph.d.-
studerende en løngaranti under
uddannelsen. 

Ved at arbejdspladsen (ho-
vedvejleders institut eller afde-
ling) garanterer den fulde fi-
nansiering under studiet, bliver
eventuelle finansielle proble-
mer et anliggende mellem Fa-
kultetet og garanten  og ikke
mellem Fakultetet og den “vær-
geløse” ph.d.-studerende. Ord-
ningen har fungeret siden maj
2003, og vi har siden da ind-
skrevet cirka 80 eksternt finan-
sierede ph.d.-studerende som
har kunnet stille garanti for tre
års løn. 

Den konkrete sag synes at
være enkeltstående. Mikael
Schneider har i brev af d. 25.
november 2003 påklaget pro-
blemstillingen til Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling. Fakultetet har indsendt re-
sponsum på denne klage d. 17.
december 2003 og afventer
herefter Ministeriets afgørelse i
sagen. ■

Ph.d.-studieleder Jørgen Vinten.

Nazister er en del af virke-
lighedens verden. Og
nazister dukker af og til

op i sammenhænge på den
øvrige højrefløj. Nu er det ikke
alle der udråbes som nazister
der faktisk er det. Og det er hel-
ler ikke sikkert at en given høj-
regruppe er ansvarlig for at fak-
tiske nazister befinder sig i
gruppens rækker. 

Men i sit videnskabelige ar-
bejde undersøger René Kar-
pantschof (RK) ikke samvittig-
hedsfuldt sådanne spørgsmål. I
stedet bestræber han sig på,
ved hjælp af insinuation, forti-
else og forvridning, at gøre høj-
regrupper kollektivt ansvarlige
for enkeltpersoner. Metoden er
effektiv, uanstændig og vanske-
lig at forsvare sig imod. Blandt
andet derfor er RK af underteg-
nede – og ikke af det nedlagte
Dansk Forum (DF) som han
mod bedre vidende hævder til
Universitetsavisen (UA nr.
20/03) – indklaget til UVVU. 

Klagen er bl.a. rettet mod
RK’s afhandling ‘Nynazismen
og dens modstandere i Dan-
mark’ fra 1999. Det var netop
denne afhandling der samme år
vildledte dr.phil. Henrik
Stevnsborg til at fremsætte
usande påstande om DF.

Som offentlig debattør mis-
bruger RK rimeligt systematisk
sin forskerautoritet. Således løj
han da han under Informations
omtale af min klage benægtede
at der er rejst faglig tvivl om
hans forskning. Internationalt
blev hans afhandling stemplet
af dr. Norbert Götz, en i dansk
forskningsmiljø særdeles re-
spekteret nazismeforsker, som
kryptopolitisk pseudoviden-
skab, og herhjemme hæftede
netop Henrik Stevnsborg sig
ved afhandlingens voldslegiti-
merende budskab. 

Kritikken har i årevis være
kendt – men fortiet – af RK der
til UA tillige hævder at være
ærlig omkring sin fortid som
autonom. Men RK har aldrig
forladt dette voldelige miljø
hvor han den dag i dag spiller
en ledende rolle. I overens-
stemmelse hermed tager RK
trods offentlige opfordringer ik-
ke afstand fra vold.

RK hævder også til UA at han
vandt en injuriesag. Det er hel-
ler ikke sandt. RK fik medhold i
byretten hvor han blev pålagt at
betale egne sagsomkostninger.
Frifindelsen blev anket af DF,
og under sagsforberedelsen
blev det blandt andet afsløret at
RK i byretten begik dokument-
falsk. 

Disse fund blev løbende
fremlagt for såvel RK som ret-
ten. I lyset heraf underskrev
han den 12. februar 2003 i
Østre Landsret en af DF formu-
leret forligstekst – og annullere-
de dermed selv, nu måske lidt
pinligt, byrettens frifindelse af
sig. Efterfølgende har RK
blandt andet forsøgt sig med at
forliget understreger dele af by-
retsdommen. Også dette er op-
spind.

Sidste eksempler på RK’s ure-
delighed: Til dagbladet Infor-
mation påstod han at Henrik
Gade Jensen har samarbejdet
med DF, blandt andet om med-
lemshvervning. Da jeg offent-
ligt afslørede denne løgn, for-
søgte RK at forklare sig – med
nye løgne blandt andet om min
person. 

Til UA hævder han så at Gade
Jensen skrev for Den Danske
Forenings blad ‘samme år som
grupperne Dansk National
Front og Dansk Ungdom samar-
bejdede med foreningen’. Ifølge
Gade Jensen skrev han for bla-
det i årene 1991-1992. Dette
bekræftes af artikelindekset på
www.bibliotek.dk samt af arti-
kelindekset på Den Danske For-
enings hjemmeside. Ifølge RK’s
egen afhandling blev Dansk Na-
tional Front oprettet i 1994 og
Dansk Ungdom i 1995. Altså
bringer RK igen løgn til torvs. 

Alt i alt skulle Sociologisk In-
stitut måske alligevel følge rå-
det fra Dansk Folkeparti Ung-
dom og seriøst overveje en
samtale med sin nu eksterne
lektor. Nogen burde i hvert fald
indskærpe René Karpantschof
at han med sin optræden selv 
er med til at ødelægge den 
demokratiske debatkultur. 
Hvilket forhåbentligt ikke er
hans sigte. ■

Martin Kasler, tidl. formand for
Dansk Forum.

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

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

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

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

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

Martin Kasler (MK) oplever at
nazister har det med at ‘dukke
op’ i forskellige sammenhænge.
Mon ikke denne opdukken kan
begrænses til en ekstrem del af
højrefløjen? Fx de grupper MK
har været medlem af: Den Dan-
ske Forening (DDF) og Dansk
Forum (DF) dengang gruppen
hed Dansk Ungdom (DU). 

Det er blandt andet interes-
sant fordi Henrik Gade Jensen
har forsvaret DF med at grup-
pen blot har en ‘national jargon’
ligesom Gade Jensen har rost
DF-formanden, MK, for dennes
‘modige’ bekendelse af ‘et
slægtskab med nazismen’.
Slægtskab kan jo betyde så me-
get, men hvad MK angår, så har
han ledet en gruppe (DU) der
med MK’s egne ord rummede
‘en militant nazi-orienteret
fraktion.’ Slægtskabet til nazis-
men er åbenbart ikke fjernere
end at nynazister nemt misfors-
tår situationen.

Jeg må også kommentere
MK’s sære opfattelse af den in-
juriesag hvor DF ville have mig
dømt for at kalde DF en gruppe
hvor man tidligere har ‘samar-
bejdet med nazisterne’. MK på-
står fx at jeg af byretten ‘blev
pålagt at betale egne sagsom-
kostninger.’ Noget irrelevant
nonsens der skal foregøgle at
DF på en måde fik lidt med-
hold. Hvad retten gjorde var ru-
tinemæssigt at lade parterne af-
holde egne udgifter hvoraf jeg i
øvrigt ingen havde.

Det anfægter ikke MK at by-
retten blankt frifandt mig på
grund af min bevisførelse for
nazi-forbindelserne, og helt
skørt bliver det når MK fortol-
ker det senere udenretslige for-
lig. Forliget betyder (jf. Infor-
mation 30/12-03) dels at sagen
slet ikke blev behandlet i lands-
retten hvortil DF ellers havde
anket min frifindelse, og dels at
DF tager til efterretning at mine
udtalelser går på enkelte perso-
ner og ikke hele DF som fore-
ning. For min del tager jeg til
efterretning at ét af flere holo-
caustbenægter-links på DF’s
hjemmeside var ‘en misforståel-
se’. Men jeg har ikke trukket
mine udtalelser tilbage, og
dømt blev jeg aldrig, så hvad

jeg skulle have tabt, er mig en
gåde.  

Inde i MK’s hoved har DF
imidlertid ‘afsløret at René Kar-
pantschof i byretten begik do-
kumentfalsk.’ Det forestiller MK
sig at have gjort med en stak
uforklarede papirer han har
sendt rundt, men som ingen
har forholdt sig til og ingen an-
dre end MK aner relevansen af.
MK trak nemlig selv sin anke
tilbage og tilbød forlig i stedet
for at bruge papirerne i retten
selv om de angiveligt kunne af-
sløre mig og få mig dømt for
både injurier og falskneri. My-
stisk, ikke sandt? 

Nu forsøger MK så med en
klage til UVVU. Et bevis for min
uredelighed er angiveligt to an-
meldelser af min bog fra 1999.
De positive anmeldelser være
her ufortalt idet jeg blot konsta-
terer at landets institutgange
ville være noget tyndt befolket
hvis anmelderkritik var så fatalt
som MK tror det er.

Skulle jeg have begået en
smutter, vil jeg anbefale MK at
vise nåde. Så vil jeg gøre det
samme fx med MK’s skråsikre
men forkerte påstand om hvor-
når Gade Jensen skrev i DDF-
bladet, Danskeren. Det gjorde
han ikke kun indtil 1992, men
til og med 1995. Det kan man
forvisse sig om ved at tage nr. 5
fra november 1995 i hånden. Et
år hvor skinheadgruppen
Dansk National Front og DU
samt dertil hørende nynazister
samarbejdede med dele af DDF.

Sisyfos vil forstå hvorfor jeg
herefter opgiver yderligere po-
lemik om MK og andres løben-
de påfund om mig i UA og di-
verse medier. Jeg vil blot runde
af med MK’s påstand om min
‘ledende rolle den dag i dag’ i et
voldeligt, autonomt miljø. Ak,
gid det var så vel, bortset fra
det med volden, for så ville jeg
straks beordre de unge til mas-
siv demonstration for alternati-
ver til den højrenationalistiske
og kristen-fundamentalistiske
formørkelse som desværre har
sænket sig over dele af det 
Danmark der også er vores an-
dres. ■

René Karpantschof.

■ LØNGARANTI

Benspænd 
mod ph.d.er 

■ KOMMENTAR T IL  RENÉ KARPANTSCHOF

Insinuation, fortielse 
og forvridning

SVAR T IL  MARTIN KASLER

Sære opfattelser



NAVNE

Tiltrædelser

Eugene Polzik

Den russiskfødte

amerikanske fysi-

ker Eugene Polzik

er tiltrådt som

professor i kvan-

teoptik på Niels Bohr Institutet i

december. I februar 2003 kom

Polzik og hans forskningsgruppe

til Niels Bohr Institutet, og de har

nu indrettet et moderne kvante-

optiklaboratorium i instituttets

kælder. Hans forskningsområde

er kvantemekaniske fænomener

som atomar sammenfiltring (ent-

anglement), atomar kvante-hu-

kommelse og ultrakolde atomare

gasser i laboratoriet som er styret

og detekteret af laserlys. Polzik

har høstet en del international

pressedækning af sine seneste

års arbejder med teleportation. 

Klaus Mølmer

Professor Klaus

Mølmer fra Aar-

hus Universitet

er for en 5-årig

periode adjun-

geret som pro-

fessor i kvante-

optik ved Niels Bohr Instituttet i

december. Mølmer er en af de le-

dende yngre forskere inden for

moderne teoretisk atomfysik og

optisk fysik. Hans første viden-

skabelige bidrag var udviklingen

af en teoretisk metode til at

håndtere irreversible kvantefysi-

ske processer. Mølmers kontakt

til Eugene Polzik inspirerede ham

til at arbejde med vekselvirknin-

gen mellem lys og atomare gas-

ser med mange atomer, og deres

samarbejde har ført til eksperi-

mentelle og teoretiske forsk-

ningsresultater med internatio-

nal gennemslagskraft. 

Jubilæer

Bjørn Tell 

Persson

Rektor for

Folkeuniver-

sitetet i Køben-

havn, Bjørn Tell

Persson, har

været institutio-

nens daglige leder i 40 år, og han

kan tillige fejre 65 års fødselsdag

1. februar. Under hans ledelse

har Folkeuniversitetet, hvis for-

mål er at formidle forskningens

resultater og metoder, udviklet

sig fra hvert halvår at udbyde en

halv snes kurser til i dag at tilby-

de langt over 300. 

Priser

Henrik Galbo

Professor Hen-

rik Galbo har

modtaget

900.000 kr. fra

Lundbeckfon-

den til at forske

i et enzym kal-

det HSL der formodes at regulere

musklernes indhold af fedtdrå-

ber. Forskningsprojektet skal bi-

drage til forståelsen af enzymets

regulation og betydning. Fedt-

dråberne i muskelcellerne tjener

som en vigtig energikilde, og det

tyder på at musklernes fedt-

dråber hæmmer insulins virkning

på muskelcellerne. Øges fedt-

mængden, falder følsomheden

for insulin, og det indebærer ri-

siko for sukkersyge, for højt

blodtryk og åreforkalkning. 

BOLIGER

Bolig søges

Amager/København

Periode: Snarest og indtil juli

2004. 

Størrelse: Værelse/lejlighed. 

Beboer: Studerende, ikke-ryger.

Kontakt: Ulla, tlf. 2625 2179.

Copenhagen

Period: 12-18 months from April

2004.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Equipment: Furnished with bath

and kitchen facilities.

Tenant: Couple (2 PhD students).

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail: guillaberge@

hotmail.com, tel. 2064 3128.

(Stor)København

Periode: Fra 1/3-04 og for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær m.

køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stud.

med kone og barn.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Rikke Helge, e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Copenhagen

Period: February, March and

April 2004.

Size: Room.

Tenant: Ass. professor at Geolo-

gical Institute.

Contact: E-mail: Alireza Alinaghi,

ali@geol.ku.dk.

Bolig udlejes

København

Period: From 1/1 to 1/8-04.

Size: Room, 12 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 2.600 kr. per month all incl.

Deposit: 7.800 kr.

Contact: E-mail: 

pemalou@yahoo.dk.

Indre Nørrebro 

Periode: Fra 1/2 til 31/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

49 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med bad,

køkken, vaskemaskine, eleva-

tor.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

caro_bh@hotmail.com.

Østerbro

Period: From 1/3 to 1/7-04. 

Size: Flat, 2 rooms, 50 sqm. 

Equipment: Furnished. Laundry

facilities.

Rent: 4.000 kr. per month, heath

included.

Deposit: 4.000 kr.

Contact: E-mail: 

peternielsen999@hotmail.com.

Indre Nørrebro

Period: From 1/3 to 1/8-04.

Size: Flat, 3 rooms, 80 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenants: Non-smokers.

Rent: 6.500 kr. per month incl.
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæsteforskere og gæste-

studerende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes

kun én gang. 

Deadline 26/1 for avis 2 der udkommer 6/2 og deadline 9/2 for avis 3 der udkommer 20/2.

Humanioras 22 institutter er blevet
lagt sammen til syv, og som om-
talt i Universitetsavisen nr. 19,

2003 har vi på Østeuropainstituttet van-
tro fulgt dette forløb hvor vi over hals og
hoved – og uden at blive inddraget som
medspiller – er blevet lagt sammen med
nærorientalske studier, Asienstudier,
Eskimologi og Religionsvidenskab. 

Dette skete selv om denne løsning i in-
stituttets hastigt afgivne høringssvar var
blevet omtalt som noget nær et overgreb
og en nedvurdering af vores fag. Hårde
ord! –  men lad mig straks understrege
at de ikke er rettet mod vores gode ven-
ner og kompetente kolleger på de nævn-
te fag. Problemet er at vores placering
på dette institut mangler enhver faglig
begrundelse. 

Vi har i adskillige år deltaget positivt i
diskussionen om institutstrukturen og
bidraget med konstruktive ideer til de-
kanatets bestræbelser på at skabe store,
bæredygtige institutter. Flere forslag har
været i spil, men ikke en eneste gang har
vi været konfronteret med planer om at
sænke et jerntæppe ned igennem fakul-
tetsstrukturen der påfaldende ligner det
der engang blev sænket ned igennem
Europa. 

Det er imidlertid det der nu er sket –
med den undtagelse at Grækenland den-
ne gang er havnet på den gale side! Det-
te kom fuldstændig bag på os. Det fore-
kom os uvirkeligt at ikke blot dekanatet,
men også rektor og konsistorium fuld-
stændig ignorerede vores meget velargu-
menterede høringssvar. 

Argumenterne
Hvad er da begrundelsen for at man har
valgt denne løsning? Mig bekendt er der
ikke blevet fremført andre argumenter
end de to følgende:

For det første skal institutterne skal
have mindst 50 VIP’er. Dette kan lige
netop opnås ved at føje Østeuropainsti-
tuttets fag til de ovennævnte. 

For det andet forenes i det nye institut
netop de fag der bor på Islands Brygge.
Så bliver det nemmere at flytte dem
samlet tilbage til KUA når det nye bygge-
ri engang står færdigt. 

Jeg skal undlade at kommentere
lødigheden af disse to argumenter. I en
strukturomlægning der burde bygge på
faglighed, taler de for sig selv. 

Men hvad så med det argument som
dekan John Kuhlmann Madsen fremfør-
te i det sidste nummer i 2003 af fakul-
tetsbladet Humanist:

Man kan »godt argumentere for at det
ved en strukturomlægning er hensigts-
mæssigt at have nogenlunde lige store
enheder.«

Jeg kan ganske enkelt ikke følge dette,
tredje, argument. Universitetet har altid
haft enheder af forskellig størrelse uden
at det har givet problemer. Jeg er helt
enig i at vi med den nye styrelseslov må
have større enheder, men hvorfor lige
store? Dekanen undlader da også at

præcisere de argumenter han påstår der
kan fremføres til fordel for synspunktet.

Kimen til problemer
Og hvad nu? Det er en kendsgerning at
den nye institutstruktur er vedtaget og
næppe vil blive ændret foreløbig. Man kan
så vælge at isolere sig, føre skyttegravskrig
og forsvare sin faglige bastion. Det ville
imidlertid være imod min og – tror jeg –
mine kollegers natur og indstilling. Vi har
som sagt hele tiden været positive overfor
samarbejde i større faglige enheder.

På den anden side kan vi nu med ri-
melighed forvente at fakultetet vil arbej-
de aktivt for en åben struktur der kan
fremme de undervisnings- og forsk-
ningsmæssige relationer på tværs af de
nye institutter. Der tales i disse år meget
om forskningsstrategi, og godt det sam-
me: En del humanistisk forskning bedri-
ves på isolerede øer. En forskningsstrate-
gi er noget som blandt andet et universi-
tetsinstitut skal have. Men her ligger ki-
men til endnu et alvorligt problem. 

I dekanatets oplæg beskrives vores
nye instituts fagområder som »dels ar-
kæologiske, kulturfilologiske og antro-
pologiske studier, (...) dels religionsvi-
denskabelige studier.« Selv om man og-
så omtaler det geografiske studieområ-
de, har vi på Østeuropainstituttet med
vores historisk-samfundsfaglige, littera-
turvidenskabelige og sprogvidenskabeli-
ge forskning meget svært ved at genken-
de os selv i denne formulering. Hvis den
skal danne grundlag for det nye instituts
forskningsstrategi, vil vi for alvor blive
marginaliseret. 

Opfølgning efterlyses
Men måske skal denne præcisering af
fagområder i dekanatets oplæg slet ikke
tages alvorlig? Det var jo til syvende og
sidst de tre nævnte argumenter der gjor-
de udslaget ved institutsammenlægnin-
gen!

Jeg har ikke nogen færdig model for
fremtiden, men efterlyser en opfølgning
fra fakultetet der sikrer at fagene kan tri-
ves, blandt andet i form af aktiv støtte til
undervisningssamarbejde på tværs af de
nye institutgrænser. 

Forskningssamarbejde på tværs af fa-
gene eksisterer allerede, men er ingen
selvfølgelighed. Det må for alt i verden
ikke gå sådan at store, økonomisk selv-
bærende institutter med egen forsk-
nings- og undervisningsprofil kommer
til at hæmme eller i værste fald blokere
for de frugtbare tværgående netværk og
projekter der udvikler sig i disse år. 

Skal vi fortsat have et fakultet – og det
har jeg forstået vi skal – må det anvende
resurser på fremme af samarbejdet in-
den for såvel undervisning som forsk-
ning så også de faglige sammenhænge
der er blevet overset i den nye struktur,
vil kunne blomstre fremover. ■

Lektor, dr.phil. Jens Nørgård-Sørensen,
Østeuropainstituttet.

DEBAT ▼  

■ INST ITUTSAMMENLÆGNINGER

Hovedløse fusioner 
på Humaniora



Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Biblioteks kurser

Litteratursøgning i de medicinske databaser MEDLINE/PubMed 
og EMBASE via WebSpirs 
Ph.d.-stipendiater skal tilmelde sig til ph.d.-sekretariatet. 

27/1 kl. 9.15-16.15

Introduction to Danish Library of Science and Medicine
28/1 kl. 14.00-15.30

Referencehåndtering ved brug af programmet Reference Manager 
Ph.d.-stipendiater skal tilmelde sig til ph.d.-sekretariatet.

29/1 kl. 9.15-16.15

Introduktion til Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek
29/1 kl. 9.15-16.15

Introduction to various aspects of literature search
30/1 kl. 13.00-14.30

Introduktion til artikelsøgning inden for sundhedsvidenskab. 
MEDLINE/PubMed, The National Library of Medicine
3/2 kl. 10.00-11.15

Introduktion til artikelsøgning inden for geografi. GeoRef
3/2 kl. 11.30-12.30

Introduktion til databasen INSPEC: Fysik, astronomi, datalogi og elektronik
3/3 kl. 13.00-14.30

Introduktion til aspekter af litteratursøgning
4/2 kl. 13.00-14.20

Introduktion til Cosmos og bibliotek.dk
5/2 kl. 14.15-15.30

Tilmelding på www.dnlb.dk el. kursus@dnlb.dk.

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek, Kursuscentret, Nørre Allé 49, tlf. 3532 5008.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

broadband internet and cable

tv.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: Sofia Kjellberg, 

e-mail: sofia@stud.ku.dk, 

tel. 6167 1612.

Vesterbro

Period: From 1 February to 

1 August 2004.

Size: Room in shared apartment,

12 sqm.

Rent: 3.200 kr. per month incl. 

tel., newspaper, internet, was-

hing machine and 

heating/water.

Contact: Juntaen, tel. 3323 0103,

e-mail: Juntaen@hotmail.com.

Østerbro 

Periode: Fra 1/2 til 1/10-04 med

mulighed for forlængelse. 

Størrelse: Værelse m. fransk 

altan, ca. 13 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og gårdhave. 

Beboer: Ikke-ryger, studerende,

helst K.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand. 

Depositum: 5.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 2712 1904.

Copenhagen K 

Period: Now until 1 September

2004.

Size: 130 sqm. in 3 levels to share

with another person.

Equipment: Fully Furnished.

Tenant: 1 F person.

Rent: 5.500 kr. per month excl.

utilities.

Deposit: 11.500 kr.

Contact: E-mail: hzinglersen@

eatonconsultinggroup.com.

Vesterbro

Periode: Min. 26 mdr. pr. 1/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 113 kvm., 

3 vær.

Udstyr: (Delvist møbleret) med

vaskemaskine, kabel-tv og 

internetforbindelse. 

Pris: 11.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2964 9446.

Vanløse 

Period: From 1/2 to 1/6-04. 

Size: Apartment, 3 rooms, 

80 sqm. 

Equipment: Furnished incl. kit-

chenware, electric appliances

etc. 

Tenant: Guest lecturer. 

Rent: 7.000 kr. per month incl.

heating, cable tv, washing 

machine, parking & garden 

facilities. 

Deposit: 16.000 kr.  

Contact: E-mail:

bittenolesen@hotmail.com, 

tel. 3810 9317.

Amager

Periode: Fra 1/2-04 til 31/1-05 evt.

med mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret. Altan. Vaske-

kælder.

Husleje: 4.900 kr. pr. md.

Depositum: 14.700 kr.

Kontakt: Maria Kastberg, 

e-mail: sas-mka@tiscali.dk, 

tlf. 2961 5247.

Frederiksberg C

Periode: Snarest og for min. 3 og

maks. 6 mdr. i forårssemestret

2004.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

102 kvm. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: E-mail: tove.r@

dadlnet.dk, tlf. 3321 2544.

Indre Nørrebro

Periode: Fra april og 5 mdr. frem

Størrelse: Lejlighed, 86 kvm. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: fehe@ke.dk, 

tlf. 3395 2147.

Amager

Period: From 1 March to 1 June

2004. (maybe longer).

Size: Apartment, 4 rooms, 

125 sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 11.800 kr. per month incl.

heating, electricity, cabel tv,

adsl and washing facilities.

Contact: E-mail: nkbrandt@

hum.ku.dk, tlf. 2893 8273.

Vesterbro

Period: From 1/2 to 1/5-04.

Size: Room in flat shared with

two M students.

Equipment: Fully furnished, adsl,

large living room, washing 

machine.

Rent: 2.950 kr. per month all incl.

Deposit: 2.950 kr.

Contact: E-mail: 

frederiksperling@hotmail.com,

tel. 6179 5360.

Nørrebro 

Periode: Fra 1/2 til 31/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, pc med

internetadgang. 

Husleje: 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: maria_terry@

hotmail.com, tlf. 2625 1203.

City 

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. 

Udstyr: Evt. møbleret. Delebad,

køkken og vaskekælder.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme, el og gas. 

Kontakt: Line Bertholdt, 

tlf. 3916 1647, e-mail:

linebertholdt@yahoo.dk.

København

Periode: Fra 1/2 til 1/6 el. 1/7-04. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

86 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, opvaske-

maskine, vaskeri og bredbånd.

Gårdhave. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4082 8090, e-mail:

kristine.lund@kabelnettet.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest og for min. 

6 mdr.

Størrelse: Værelse, ca. 20 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken med

vaskemaskine og bad. 

Beboer: F der bor i lejligheden er

ryger og holder kat.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. ekskl. el

og vand. 

Kontakt: Evonne Røder, 

tlf. 2533 3759.

Østerbro

Periode: Indtil 5/4-04.

Størrelse: Villa, 140 kvm.

Udstyr: Have, terrasser, kælder,

carport.

Husleje: 15.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:

lundberg@mail.dk.

City

Periode: 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 28.500 kr.

Kontakt: Inge Østergaard, 

tlf. 4364 1910.

Søborg

Periode: Fra 1/4 til 1/9-04.  

Størrelse: Villa i 2 etager.

Udstyr: Fuldt møbleret. Have

samt udestue og garage. 

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 20.000 kr.

Henvendelse: Tlf. 3967 6606.

Nørrebro

Periode: From 1/2 to 31/7-04. 

Extension possible.

Size: Room, 12 sqm.

Equipment: Furnished. Access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month.

Contact: Charlotte, e-mail:

trap_kinberg@hotmail.com.

Charlottenlund

Periode: Snarest og op til 2 år

med mulighed for forlængelse.

Størrelse:  Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret. Altan.

Beboer: Ideel til 2 stud. 

Husleje: 6.450 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 19.350 kr. 

Kontakt: Tlf. 4576 7876.

Christianshavn 

Period: From September 2004 for

6-10 months (negotiable).

Size: Apartment, 70 sqm., 

2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Guest professor. 

Rent: 6.000 kr. per month. 

Heating, el, gas and communi-

cation lines at extra costs.

Deposit: 10.000 (negotiable).

Contact: E-mail:

apoulsen@ruc.dk.
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Sasakawa Stipendiaters Alumneforening
Nuværende og tidligere modtagere af rejsestipendier fra Københavns Universitet’s Sasakawa fond

indbydes hermed til stiftende generalforsamling i Sasakawa Stipendiaters Alumneforening ved

Københavns Universitet den 5. februar 2004 kl. 18.00 i Mødelokalet, Fiolstræde 22, 4. sal. 

Udveksling
Hovedformålet er at skabe et forum for gensidig erfaringsudveksling af faglig, forsknings- og ar-

bejdsmæssig karakter imellem de danske Sasakawa stipendiater. Foreningen vil desuden indgå i et

netværk med tilsvarende alumneforeninger på de 65 øvrige SYLFF institutioner/udenlandske univer-

siteter der uddeler Sasakawa stipendier.  

Tilmelding
Der vil blive serveret en forfriskning i form af et glas vin og en sandwich. Hvis man ønsker at deltage

i denne del af arrangementet, bedes man give besked til Ada J.A. Kramer på e-mail:

adk@adm.ku.dk. 

Læs mere på www.ku.dk/pers/sasakawa/index.html.
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Amager

Periode: Pr. medio februar 2004

og op til 1 år.

Størrelse: 2. sal i rækkehus. 

Et rum, 52 kvm.

Udstyr: Lille åbent køkken, tv- og

adsl-adgang. Delvist møbleret.

Evt. adgang til have og vaske-

maskine.

Beboer: Rygning og hunde ok.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Elsa Schmidt, 

tlf. 3296 4498, e-mail:

elsa.schmidt@get2net.dk.

Nørrebro

Period: As soon as possible.

Size: 1 or 2 rooms, 20 or 45 sqm.

in shared flat.

Equipment: Fully furnished with

access to cable tv, internet,

shared dining kitchen, bath,

laundry facilities, courtyard.

Tenant: Guest researcher or

(guest) student.

Rent: 2.700/3.700 kr. per month

incl. basic water, electricity and

heating.

Contact: Ulla, e-mail: 

Birgitte.Sperber@skolekom.dk,

tel. 7542 1553.

City

Periode: From 1/2 to 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 80

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, fælles 

vaskeri.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2167 8274. 

Amager

Periode: Pr. 1/2-04.

Størrelse: Værelse, 13 kvm. 

I delelejlighed.

Udstyr: Adgang til køkken, bad,

vaskemaskine og gårdmiljø. 

Husleje: 2.570 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum 2.200 kr.

Kontakt: Tlf. 2684 1201.

Østerbro

Period: From: 1/2 to 1/7-04 

(negotiable).

Size: Apartment, 3 rooms, 83 sqm.

Equipment: Fully furnished, bath-

room, tv, washing machine.

Rent: 7.000 kr. per month all incl.

Deposit: Max 1 month's rent.

Contact: Anna Sofie Lykkeberg,

e-mail: slykkeberg@

hotmail.com, tel. 3542 3026.

Amager

Periode: Fra 1/2 til 31/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

70 kvm.

Udstyr: Med/uden møbler. Vaske-

maskine, internet, kabel tv.

Husleje: 4.300 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Kontakt: E-mail: henrik.

rasmussen@kabelnettet.dk,

tlf. 2714 8672

Østerbro

Periode: Pr. 15/2 og for min. 1 år.

Størrelse: Værelse, 25 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til fæl-

les køkken/opholdsstue, bade-

værelse m. vaskemaskine/tørre-

tumbler.

Beboer: Ikke-ryger, gerne spansk-

talende, gæstelærer, -stude-

rende e.l. 

Husleje: 3.800 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Mette, tlf. 3555 8604, 

e-mail: mette@ldinesen.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/3 (evt. 15/2) til

1/12-04.

Størrelse: Værelse, ca. 20 kvm. i

lejlighed.  

Udstyr: Delegang, -køkken, og 

-badeværelse. Vaskælder. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.600 kr. pr md. ekskl.

varme og el. 

Depositum: 5.200 kr.

Kontakt: Peter L. Jørgensen, 

e-mail: plj@ruc.dk.   

Østerbro

Periode: Fra 1/2-04. 

Størrelse: Værelse i delelejlighed. 

Udstyr: Evt. møbleret. Fælles køk-

ken, bad, spisestue, altan,

gård. Vaskemaskine, evt. inter-

netforbindelse og kabel tv. 

Beboer: Helst ikke-ryger og bør-

neglad.

Husleje: 3.600 kr. pr. md., stud.

dog 3.100.

Depositum: 3.600 kr. 

Kontakt: Mette, tlf. 2623 1480, 

e-mail: mju@ssi.dk.

Kollegier

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Teologiske Fakultet der har be-

stået to års normeret studietid.

Periode: Pr. 15/02-04 bliver en

alumneplads ledig.

Kollegiet: Ligger centralt Store

Kannikestræde og har en tre-

hundredårig historie for et

godt fagligt og socialt miljø. 

Faciliteter: Bibliotek, flygel, fest-

sal, tv-stue, vaske- og tørre-

rum, have med tilhørende kro-

ketbane.  

Husleje: 1.170 kr. pr. md. plus 

200 kr. i husskat.

Ansøgning: Skema fås på Stipen-

diekontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Dokumentation

for to års bestået studietid

vedlægges.

Ansøgningsfrist: 30/1-04. 

Yderligere oplysninger:

www.borchskollegium.dk.

Specialepladser

Specialeværelse udlejes

Specialeværelse til 2-3 studeren-

de udlejes pr. 1/2-04 i lejlighed

på Vesterbro. 

Husleje: 2.000 kr. pr. md. 

Depositum: 2.000 kr.

Kontakt: Julie, tlf. 3321 0369, 

e-mail: julie-rossing@

get2net.dk.
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Kierkegaard-Symposium
The international symposium mainly approaches scholars

working on Kierkegaard at a Ph.D.- or post-doc.-level

Tid: 7 - 8/2 kl. 10.15-16.30

Sted: KUA, Njalsgade 80, Stairway 13

Arr.: Poul Lübcke, tel. 2892 7719, luebcke@hum.ku.dk

Universitetsradioens introduktionsmøder
Universitetsradioen sender mandag-fredag kl. 8.30-11.30 

og 22.30-2.00 på 95,5 Mhz el. 95,2 Hybrid

Tid: 10/2 og 12/2 kl. 17.00 begge dage

Sted: Krystalgade 14

Arr.: Universitetsradioen, tlf. 3532 3939

Romanernes historie og oprindelser
Oplæg ved Jørgen Bruhn, Anne Fastrup, Peter Madsen,

Carsten Henrik Meiner, Tue Andersen Nexø, Martin Hultén,

Mads Nygaard Folkmann og Tine Roesen

Tid: 25/2 kl. 9.15-16.30

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Forum for Romanforskning, Institut for Kunst- og 

Kulturstudier, Afd. for Litteraturvidenskab og Moderne

Kultur

Strategier og kompetencer i forskning og
undervisning 
Seminaret sætter fokus på fremtidens vilkår for forskere

Tid: 11/3 kl. 9.00-16.00 

Sted: Forsikringens Hus, Amaliegade 10

Arr.: Personaleudviklingsudvalget, www.ku.dk/puma/

Indbydelse_marts-04.pdf. Tilmelding senest 26/1

DET SKER

Stressadfærd og velfærd hos husdyr
Foredrag af cand.med.vet., ph.d. Jan Ladewig

Tid: 27/1 kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Zoologisk Laboratorium, Universitets-

parken 15

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, rsr@nepa.ku.dk

Introduktion i brug af 
Det Kongelige Bibliotek  
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage

før

Tid: 27/1 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Den oversete kernevåbentrussel
Paneldeltagere: Claus Emmeche, Centerleder for Naturfilosofi

og Videnskabsstudier; Ole Espersen, professor i folkeret; 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst; Jan Øberg, The Transnatio-

nal Foundation for Peace and Future Research; Klaus Arnung,

Danske Læger mod kernevåben

Tid: 29/1 kl. 15-17 

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3 

Arr.: Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier,

jcp@ccs.ki.ku.dk og Pugwash  

Jeg hed Sabina Spielrein
Den kritikerroste dokumentarfilm introduceres af chefpsyko-

log Bo Møhl

Tid: 29/1 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk Afd. O's Aud., Borgmester Jensens Allé 55,

opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex

og Samfund

Seminar i organisatorisk læring
Den nyåbnede forskerskole i organisatorisk læring ved DPU

inviterer til seminar for ph.d.-ere der er interesseret i at blive

tilknyttet skolen 

Tid: 30/1 kl. 14.00-17.30

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101

Arr.: Forskerskolen DOCSOL, www.dpu.dk/docsol. 

Tilmelding til Charlotte Fuglsang, e-mail: cfu@dpu.dk

Simon du Plock: Existential Group Therapy
Simon du Plock will talk about the influence of the group

analytic approach (particularly Bion and Foulkes), North

American existentialism (May and Yalom), and his colleagues

in Britain (most notably Cohn) 

Tid: 30/1 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Det elektroniske soveværelse – 
en diskussion om internet og sex
Oplæg ved speciallæge i gyn. og obs. Susan Karlqvist, syge-

plejerske Lene Elbrandt, socialrådgiver Janne Kongsholm og

antropolog Jeppe Hald

Tid: 3/2 kl. 17.00-19.30

Sted: Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Tagensvej 18A

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Biblioteket og bacheloropgaven
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage

før

Tid: 5/2 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek 

Eksamenstilmelding på Sundhedsvidenskab
Indtegning til sommerens eksamener foregår mandag den 9. februar 2004 i Ekspeditionen 

på Panum Instituttet eller via www.punkt.ku.dk. Se desuden opslag på tavlen i Vandrehallen.

Koncert med Marie Frank
Overskuddet går til sogneindsamlingen der i år støtter

rydningen af landminer

Tid: 10/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager og Folkekirkens

Nødhjælp, www.hum.ku.dk/sma. Billetter koster 60 kr.

og fås hos studentermenigheden, tlf. 3532 8017, 

e-mail: jennie@hum.ku.dk.
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The Humanities – sense or nonsense 
following the crisis of representation

Conference on 26 and 27 February 2004

Research in the humanities is going through a period of upheavel, with research and knowledge

production facing political demands to maximise the use of state resources invested in research. The

conference will look at two issues: how to have an influence on what is considered to be scholarship

and how to communicate research so that the results reach decision-makers, researches, professio-

nals and practioners. The conference will take place at The conference center Schäffergården,

Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.

The conference is open to scholars and students from all Danish Universities. Participation, including

lunch, is free of charge. Deadline for registration is 1 February, 2004.  

The Danish Institute for Advanced Studies in Humanities, www.humanities.dk.
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STILLINGER

FAK-stillinger

Sundhedsvidenskab

Kombinationsstilling
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi

og H:S Rigshospitalet, Diagno-

stisk Center, Klinisk Mikrobio-

logisk Afdeling.

Indhold: Lektorat kombineret

med overlægestilling. Lektor-

stillingen omfatter forskning i

medicinsk mikrobiologi, publi-

cering/videnskabelig formid-

ling og undervisning inden for

områderne medicinsk mikro-

biologi og immunologi. Over-

lægestillingen omfatter selv-

stændig varetagelse af alle af-

delingens klinisk mikrobiologi-

ske funktioner med særligt an-

svarsområde for afdelingens

bakteriologiske afsnit.

Omfang: 5 år med mulighed for

forlængelse/permanentgørelse

til besættelse snarest.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

derfor en betingelse at der

indsendes både en ansøgning

til Fakultetet og en ansøgning

til Rigshospitalet.

Ansøgningsfrist: 9/2-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048 og www.laege-

job.dk/www.rigshospitalet.dk

el. kontakt Personalekontoret

på Diagnostisk Center, 

tlf. 3545 3384.

Lektorat/adjunktur 
i ortodonti
Sted: Odontologisk Institut, 

Afdeling for Ortodonti. 

Indhold: Forskning og undervis-

ning samt klinisk odontologi-

ske funktioner inden for afde-

lingens fagområder, særligt

diagnostik, forebyggelse og

behandling af okklusionsafvi-

gelser.

Ansøgningsfrist: 13/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048.

Humaniora

Lektorat i medievidenskab 
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab. 

Indhold: Særligt heblik på com-

putermedier. Ansøgeren skal

kunne dokumentere forsk-

ningsmæssige kvalifikationer

for et el. flere af områderne:

mediernes sociologi, teori, hi-

storie el. analyse. 

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 18/2-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Anne Jerslev, 

tlf. 3532 8111, e-mail: 

jerslev@hum.ku.dk.

Lektorat i filmvidenskab
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Ansøgeren skal kunne

dokumentere forskningsmæs-

sige kvalifikationer inden for

et el. flere af områderne: film-

analyse, filmteori, filmhistorie

filmsociologi/-psykologi.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 18/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Anne Jerslev, 

tlf. 3532 8111, e-mail: 

jerslev@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Lektorat/adjunktur 
i Grønland
Sted: Arktisk Station, Køben-

havns Universitet.

Kvalifikationer: Engageret for-

sker inden for naturgeografi,

geologi, botanik el. zoologi. 

I tilfælde af lige kvalifikationer

foretrækkes en geofaglig

ansøger med nogen admini-

strativ erfaring og evner for

samarbejde i et lille lokalsam-

fund. 

Omfang: Stillingen er treårig.

Ansøgningsfrist: 20/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Lektorat i livsforsikrings-
matematik 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Forsikringsmatematisk 

Laboratorium. 

Indhold: Forsikringsmatematik

og Matematisk Finansierings-

teori. 

Til besættelse: 1/8-04 el. snarest

muligt derefter. 

Ansøgningsfrist: 20/2-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

generel/ – klik på stillingsop-

slag. 

Yderligere oplysninger: 

Prof. Hanspeter Schmidli, 

tlf. 3532 0788, e-mail: 

schmidli@act.ku.dk.

Assistant professor in 
physiology or biochemistry 
Place of employment: August

Krogh Institutet.

Contents/qualifications: The cur-

rent research areas of high 

priority include molecular bio-

membrane physiology, neuro-

physiology, cellular and organ

physiology and signal trans-

duction, cell growth and diffe-

rentiation, biophysics of pro-

tein interactions, and intracel-

lular protein degradation. The

preferred candidate should be

qualified to teach at all levels

in one or more of the fields

human and animal physiology,

neurobiology, biochemistry,

protein chemistry, molecular

biology, cell and developmen-

tal biology.

Period of employment: To be 

appointed as soon as possible.

Deadline for applications: 

17 February, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

generel – ledige stillinger or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig 
Sted: Økonomiområdet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Budgetlægning, bud-

getopfølgning og regnskabsaf-

læggelse for fakultetets bud-

getenheder. Herunder både

analytiske opgaver, som fx ud-

arbejdelse af prognoser og

controlling af økonomiinfor-

mation, og selvstændige opga-

ver fx i forbindelse med tilret-

telæggelse og afvikling af bud-

getlægningen i samarbejde

med budgetenhederne, ud-

formning af ledelsesoplæg mv.

Deltagelse i udviklingsarbejde

af fakultetets økonomifunk-

tion i forbindelse med Univer-

sitets overgang til selveje.

Kvalifikationer: Økonomisk el.

anden samfundsvidenskabelig

kandidatuddannelse

Til besættelse: 1/4-04 el. tidligere.

Ansøgningsfrist: 4/2-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

AC-fuldmægtig 
vikariat
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Bl.a. sekretærfunktion

for prodekanen samt udred-

ningsopgaver og sagsforbere-

dende arbejde inden for for-

skellige af Fakultetssekretaria-

tets arbejdsområder.

Kvalifikationer: Grundigt kend-

skab til Det Humanistiske 

Fakultet og de hertil knyttede

administrative opgaver.

Omfang: Til besættelse i perio-

den fra 1/3-04 til 31/1-06.

Ansøgning sendes til: Det Huma-

nistiske fakultetssekretariat,
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Ledig plads i Gigtforeningens forskningsråd
Læs mere på www.gigtforeningen.dk/forskning. Der er ansøgningsfrist 1/3-04.
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Hænger tilværelsen som studerende ikke 
sammen økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis du fx

• har opbrugt dine SU-muligheder

• er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

• er blevet mor eller far 

• føler at din gæld vokser dig over hovedet

• har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på dine økonomiske forhold, hjælpe dig

med at få et overblik over din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig cigarkasse med penge, men vi kan

give dig en solid og anonym vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 3899. Vejledningen er åben efter aftale. Du kan også sende en e-mail til SØ-vej-

lederen på SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejlederen kontakte

dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit studium hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.



teruddannelsestilbud til andre ty-

per af studerende, fx studerende

ved masteruddannelserne. Men

hvordan afdækker man behov,

planlægger forløb og markeds-

fører sig i omverdenen? For VIP

og TAP med overordnede ansvar

for udvikling af nye forløb udby-

der vi kurset: “Efter- og videre-

uddannelse - hvordan gør jeg?”

Strategisk og systematisk kompe-

tenceudvikling er ord der hyp-

pigt dukker op i statens persona-

lepolitik. Men hvad handler det

egentlig om, og hvordan konkre-

tiserer man det på institutni-

veau? Kurset “Kompetenceudvik-

ling på kant med tiden - 3 ten-

denser og 11 håndtag” henven-

der sig  primært til ledere, men

er åbent for alle der er interesse-

ret i emnet. 

Krop og arbejdsglæde
Krop, psyke og samarbejde spil-

ler sammen når det gælder om

at ruste sig til den travle hver-

dag. I foråret har PUMA derfor

valgt at udbyde en række kurser

med fokus på dette samspil:

“Kroppen på job - forebyg gener

fra kontorarbejdet”, “Kroppen

på job - forebyg gener fra

rengøringsarbejdet” og “Mindre

stress og større arbejdsglæde”

(et skræddersyet tilbud).

Kabalen skal gå op
Planlægning er ikke længere ba-

re en praktisk øvelse hvor man

kigger på sine opgaver og den

tid man har til rådighed. Sam-

mensætningen af opgaver og 

deadlines ændrer sig hele tiden.

Der skal uddelegeres til kolleger,

og ledelsen skal inddrages for at

kabalen går op. Det kræver an-

svarlighed og veludviklede evner

til at forvalte sig selv og sin tid.

På kurserne “Selvledelse” og

“Faglig planlægning - brug din

tid optimalt” introduceres en

række værktøjer til den daglige

planlægning.

Pædagogik og formidling 
Levende, klar og troværdig for-

midling er essentielt for den go-
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Den største del af arbejdet

med at virkeliggøre foran-

dringerne kommer til at

foregå lokalt i forbindelse med

det daglige arbejde. Ledere og

medarbejdere på de fakulteter

hvor man er i gang med at sam-

menlægge institutter, vil stå

overfor mange udfordringer i

foråret 2004. For en del handler

det om nye relationer; til kolle-

gaer og til arbejdsopgaver. For

ledernes vedkommende vil det

være afgørende for sammenlæg-

ningens succes at man får etable-

ret en konstruktiv dialog med

gamle som nye medarbejdere, og

at man hurtigt kommer i gang

med at etablere samarbejdsrela-

tioner i nye arbejdsgrupper. Der-

for har PUMA udviklet kurserne:

“En god fusion”, “Ledelse af

mennesker - udvikling af relatio-

ner mellem ledere og medarbej-

dere”, “Gruppeudviklingssamta-

ler og læringsmiljøer” og “Team-

udvikling i enheden” (et skræd-

dersyet tilbud).

Også lokalt forankret
Ved større omstillinger og sam-

menlægninger kan det være en

god idé at tilpasse forløbet til

den konkrete kontekst. PUMAs

konsulenter kommer gerne ud

lokalt og bistår med skræddersy-

ede kurser, med rådgivning in-

den for administrationsudvikling,

ledelse, medarbejderudviklings-

samtaler samt personale- og or-

ganisationsudvikling. Ved at ar-

bejde lokalt og med udgangs-

punkt i enhedens konkrete situa-

de undervisningssituation. For-

årets kursuskatalog byder derfor

også på kurser med fokus på

pædagogik og formidling. Føl-

gende kurser er henvendt til uni-

versitetets VIP-medarbejdere der

ønsker at videreudvikle undervis-

ningssituationen og sætte fokus

på kontakten til den studerende i

vejledningssituationen: “Acade-

mic Performance”, “Visuel præs-

entationsteknik for VIP”, “Pro-

jekt- og specialevejledning”,

“Pædagogisk lynkursus for VIP”.

Kurserne “Kropssprog og stem-

mebrug i undervisningen” og

“Pædagogisk lynkursus for TAP”

kan også have relevans for andre

medarbejdergrupper der fx står

for kurser og oplæringsforløb.

Praktiske oplysninger
Yderligere information om PU-

MAs kurser forefindes i kursuska-

taloget der er sendt til alle enhe-

der på universitetet. Oplysning-

erne kan også ses på PUMAs

hjemmeside. På hjemmesiden an-

nonceres PUMAs faste kurser og-

så. De faste kurser omhandler

emner der er specielt rettet mod

den daglige drift og de systemer

der understøtter driften. Kurser-

ne oprettes i takt med behovet

og annonceres derfor i første om-

gang uden dato. Du kan også be-

stille en folder over vores faste

kurser hos os. ■

PUMA ▼  

Fusioner og relationer
Netop nu virkeliggøres en række gennemgribende forandringer i 
kølvandet på den ny universitetslov. Mange beslutninger er truffet, vi 
ved hvilke institutter der skal lægges sammen, men den virkelige 
udfordring har vi stadig til gode: At få det hele til at fungere i praksis

tion opnås en større effekt fordi

det er muligt at koncentrere ind-

satsen om de udfordringer ar-

bejdsstedet befinder sig i. 

Åbent hus
Når organisationen er under for-

andring, er det vigtigt at styrke

samarbejdet på tværs af organi-

sationen. Her kan den personlige

kontakt være en stor hjælp. En

række “Åbent hus arrangemen-

ter” i FA kan bruges til at sætte

ansigt på medarbejderne og styr-

PUMAs kursussekretariat:

www.ku.dk/puma

Tlf. 3532 2659

E-mail: puma-info@adm.ku.dk

ke samarbejdet mellem de for-

skellige niveauer på universitetet

omkring de centrale driftsopga-

ver. Netop koordinering af admi-

nistrationen bliver et centralt ud-

viklingsområde i 2004 i takt med

at vi forbereder os til den nye le-

delsesstruktur i 2005. Følgende

arrangementer finder sted i FA

foråret 2004: “Åbent hus i Studi-

eadministrationen”, “Åbent hus

på Det Internationale Kontor”

og “ Åbent hus i Økonomikonto-

ret”.

Fokus på fremtiden
Med den ny universitetslov er der

også kommet fokus på behovet

for at universitetet udvikler ef-

Åbne arme
»Hvis det ønskede kursus ikke findes i dette kursuskatalog, må vi henvise til eksterne kur-

susudbydere. PUMA er gerne behjælpelig med information og vejledning om det store,

brogede kursusmarked, ligesom vi altid gerne modtager forslag til fremtidige kurser.«

www.ku.dk/puma.
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Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, 

Att.: Kirsten Stenbjerre.

Ansøgningsfrist: 30/1-04, 

kl. 12.00.

AC-fuldmægtig til 
studieadministration
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat og på ny-

oprettet studiekontor på H.C.

Ørsted Instituttet. 

Indhold: På HCØ skal du være

med til at opbygge et nyt stu-

diekontor med opgaver for

studienævnene for kemi, fysik,

nanoteknologi og matematik.

På fakultetssekretariatet er der

opgaver i forhold til rekrutte-

ring, informationsvirksomhed,

praktikordning, erhvervskon-

takt og studie- og erhvervsvej-

ledning. 

Kvalifikationer: Kandidatgrad,

gerne inden for de matemati-

ske, fysiske el. kemiske fag og

administrativ erfaring, gerne

fra et universitet.

Ansøgning: Vedlæg kort beskri-

velse af kvalifikationer og tidli-

gere beskæftigelse, mrk. 'AC-

Fuldmægtig'.

Sendes til: Det Naturvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, Øster

Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Bioanalytiker 
Sted: Center for Muskelforskning

på Rigshospitalet. 

Indhold: Invasive humanforsøg

samt vævs- og blodanalyser.

Overordnet koordinering af

forsøgsvirksomheden.

Kvalifikationer: Erfaring med

biokemiske og molekylærbio-

logiske teknikker. Engelsk 

tale.

Omfang: Til besættelse snarest

muligt. Stillingen er foreløbigt

tidsbegrænset til udgangen af

2005.

Ansøgning sendes til: B. Saltin,

CMRC, Rigshospitalet, 7652,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 28/1-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Bengt Saltin, e-mail:

rh14311@rh.dk, tlf. 3545 7621.

Ph.d.-kursussekretær  
Sted: Fakultetssekretariatet,

Forskning og Jura, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet

Indhold: Sagsbehandling i forbin-

delse med ph.d.-uddannelsen,

primært vedrørende admini-

stration af ph.d.-kurser: opga-

ver i forbindelse med indkal-

delse af kursusforslag, udarbej-

delse af kursuskatalog på

dansk og engelsk samt økono-

misk administration, herunder

afregninger og budgetter. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. anden erfaring med lig-

nende planlægningsopgaver

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 30/1-04.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Den Centrale Studie- og 

Erhvervsvejledning, Fiolstræde.

Indhold: Kontoropgaver (kopie-

ring, arkivering, oprydning

mv.) og studievejledning

(skranke, telefonisk, skriftligt).

Kvalifikationer: Bachelor med

bredt kendskab til KU's uddan-

nelser og uddannelsessystemet

generelt. Fortrolig med Word

og søgning på internet. Gode

engelskkundskaber, forstår

norsk og svensk.

Omfang: 8-10 timer pr. uge.

Ansøgning: Se det fulde opslag

på www.ku.dk/led/stillinger/ –

studentermedhjælp.

Ansøgningsfrist: 30/1-04.

Yderligere oplysninger: 

Souschef Merethe Markvard,

tlf. 3532 2889 el. fuldmægtig

Camilla Jensen, tlf. 3532 2886.

PR- og informations-
medarbejder
Sted: Studenterhuset v. Køben-

havns Universitet.

Indhold: Intern og ekstern kom-

munikation, herunder kontakt

til medlemmer, aktivitetsgrup-

per, samarbejdspartnere og

medier. Profilering af Studen-

terhusets arrangementer og

aktiviteter. Udformning og op-

datering af hjemmeside, ny-

hedsbrev, plakater m.m. Div.

kontoropgaver.

Omfang: 15-20 timer/uge til be-

sættelse 1/2-04 el. snarest der-

efter.

Ansøgningsfrist 29/1-04. Husk at

opgive e-mail.

Yderligere oplysninger: 

www.studenterhuset.ku.dk, 

tlf. 3532 3861.

Ph.d.-stipendier

Digital information og 
historie
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Stipendiet opslås i til-

knytning til et tværfagligt

forskningssamarbejde om 'in-

formation management' i hu-

manistisk perspektiv med basis

i database- og tekstteknologi. 

Kvalifikationer: Faglig baggrund

i historie og projekter karakte-

riseret af analyse af primært

materiale med database- og/el.

tekstteknologi. Den overord-

nede ramme vil især være vel-

egnet til projekter præget af

'ny kulturhistorie', begrebshi-

storie el. intellektuel historie.

Videreuddannelse i digital be-

handling af tekstlige kilder og

mulighed for videreuddannel-

se på andre relevante informa-

tionsteknologiske områder bli-

ver en del af stipendiet.

Omfang: Indtil 3 år pr. 1/3-04.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.hum.ku.dk/phd el.

ved henvendelse til 

Lene Ranfelt, tlf. 3532 8054, 

e-mail: lra@fak.hum.ku.dk.

Sendes til: I 4 eks. til Det Humani-

stiske Fakultetssekretariat,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 9/2-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Gunnar Lind, e-mail:

lind@hum.ku.dk.

STØTTE

Stipendier

Gigtforeningens forsknings-
stipendier
Støtte: To forskningsstipendier. 

Periode: Stipendierne bevilges

for 1 år, men kan efter ansøg-

ning evt. forlænges i yderlige-

re 1+1 år. Til besættelse pr. 

1/8-04 el. snarest derefter.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

på www.gigtforeningen.dk/

forskning.

Ansøgningsfrist: 10/3-04, 

kl. 10.00.

Kræftens Bekæmpelses
Læge- og Naturvidenskabe-
lige Udvalg
Støtte: Forskere kan søge støtte

til rejser på over og under 1

md. (ekskl. løn). Under studie-

tiden kan studerende søge

scholarstipendium på 7.000 kr.

pr. md. i op til 12 mdr. i f.m.

udførelse af et forskningspro-

jekt inden for eksperimentel,

klinisk og epidemiologisk

kræftforskning.

Ansøgning: Skema på www.can-

cer.dk el. tlf. 3525 7257.

Ansøgningsfrist: 15/2-04, 15/5-04,

15/8-04 og 15/11-04 kl. 16.00.

Kræftens Bekæmpelses 
Psykosociale Forsknings-
udvalg
Støtte: Stipendier på 7.000 kr. pr.

md. i op til 12 mdr. til projekter

inden for forskningsområdet

Psykosociale aspekter ved

kræft. Inden for samme forsk-

ningsområde kan forskere

søge støtte til rejser under 

1 md. (ekskl. løn).

Ansøgning: Skema og vejledning

fås via nedenstående link el.

tlf. 3525 7258. 

Ansøgningsfrist: Behandles

løbende.

Legater

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens Mindefond
Støtte: Til studierejser/ophold af

min. et halvt års varighed i 

Europa med henblik på at dyg-

tiggøre sig/studere europæisk

musik og teater.

Ansøgning: Skema fås ved skrift-

lig henvendelse bilagt franke-

ret svarkuvert til advokat Ulrik

Ibfelt, Vimmelskaftet 43, 1161

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-04.

Hotelejer Anders Månsson
og hustru Hanne Månssons
legat
Målgruppe: Dygtige ubemidlede

studerende ved KU som under

de første års studier har vist

flid og gode evner.

Støtte: 90 legatportioner a

10.000 kr. fortrinsvis til rejser i

studieøjemed. Kvalificerede

ansøgninger til brug for

dækning af nødvendige leve-

omkostninger under studiet

behandles også.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter på www.ku.dk under SU-

kontoret. 

Ansøgningsfrist: 16/2-04.

Uddeling: Modtagerne får 

direkte besked.

Yderligere oplysninger: 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Kommunelæge Vilhelm Chr.
Eilschou Holms studielegat 
Målgruppe: Medicinske kandida-

ter der er eller har været reser-

velæge ved et af hospitalerne

under Hovedstadens Sygehus-

fællesskab og som har udvist

særlig dygtighed på det klini-

ske område. 

Støtte: 135.000 kr. til uddeling i

én el. flere portioner til studie-

rejse med kliniske studier til

formål.

Ansøgning: Skema fås hos jour-

nalen på fakultetskontoret (lo-

kale 9.1.38A) el. hos

leh@adm.ku.dk. Vedlæg cv og

et resumé på maks. 1 s. Sendes

i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 5/2-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Køben-

havns Universitet, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Konsul Axel Nielsens 
mindelegat
Målgruppe: Studerende ved sam-

funds- og sprogvidenskabelige

uddannelser ved handelshøj-

skoler og universiteter.

Støtte: Legatportionerne udgør

ml. 10.000 og 50.000 kr. til stu-

dierejser i udlandet a min. 3

mdr. Ikke grupperejser. 

Periode: Efter 1/4-04.

Ansøgning: Anvend skema der

kan afhentes på SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/3-04, kl. 12.00.

Forskningsstøtte

Kunsthistoriske 
forskningprojekter
Støtte: Novo Nordisk Fonden

yder støtte til projekter inden

for kunsthistorisk forskning,

herunder klassisk arkæologi.

1,2 mio. kr. er til uddeling.

Ansøgning: Skema med vejled-

ning på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 23/2-04, 

kl. 16.00

Uddeling: Medio marts 2004.

Videnskabelige Selskabers
møder
Støtte: Til dækning af udgifter i

f.m. udenlandsk foredragshol-

ders forelæsning om kræftrela-

terede emner ved åbne møder. 

Ansøgning: Intet skema. Se vej-

ledning på www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: 15/2-04, 15/5-04,

15/8-04, 15/11-04 kl. 16.00.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Methylprednisolone treatment,

immune activation and intra-

thecal inflammation in multiple

sclerosis 

Doktorand: Cand.med., ph.d.

Finn Sellebjerg

Officielle opponenter: Prof. 

Alastair Compston og lektor,

dr.med. og ph.d. Carsten Geis-

ler.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. 

Per Soelberg Sørensen, 

tlf. 3545 2080.

Tid: 27/2-04, kl. 14.30.

Sted: Teilumbygningen, audito-

rium A, Frederik V's Vej 11.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Slettevej

22, 2860 Søborg. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Early electrocardiographic 

evaluation of patients with non

ST-segment elevation acute 

coronary syndromes – Implica-

tions for prognosis and treat-

ment strategy 

Doktorand: Cand.med. Lene

Holmvang.

Officielle opponenter: Klinisk

lektor, overlæge, dr.med. Gorm

Jensen og prof., overlæge,

dr.med. Christian Torp-Peder-

sen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge Merete

Vaage-Nilsen, tlf. 4488 4798.

Tid: 27/2-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalets auditorium

1, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Ruders-

dalsvej 14, 2840 Holte. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Autoregulation and regulation

of renal blood flow in normoten-

sive and hypertensive rats. Inter-

actions with the rennin-angio-

tensin system 

Kandidat: Charlotte Mehlin

Sørensen. 

Tid: 28/1-04, kl. 14.00.

Sted: Hannover auditoriet, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Medi-

cinsk-Fysiologisk Institut, Bygn.

10.5, Blegdamsvej 3, e-mail:

cmehlin@mfi.ku.dk. 

Doppler Ultrasound in the 

Detection and Quantification 

of inflammation in Rheumatoid

Arthritis 

Kandidat: Lene Terslev.

Tid: 30/1-04, kl. 14.00.

FORTSAT. . .



Valg til Konsistorium, 
fakultetsråd, studie-
nævn, ph.d.-studienævn
& institutbestyrelser

Ved Københavns Universitet
afholdes i foråret 2004 valg til
Konsistorium, fakultetsråd, in-
stitutbestyrelser, ph.d.-studie-
nævn & studienævn i valg-
gruppe VI “Studerende”. Val-
get afvikles af Valgsekretaria-
tet som brevstemmevalg. 

Alle valg foregår i henhold
til Sættevedtægt for Køben-
havns Universitet med supple-
rende regler fra Valgstatut for
Københavns Universitet, se
www.ku.dk/regel.

Udskrivelse

9. februar 2004 
Valget udskrives. Valgbar og
stemmeberettiget er enhver,
der denne dato og tillige på det
tidspunkt afstemningen fore-
går, opfylder de fastsatte betin-
gelser for udøvelse af valgret.

Valglister

13. - 20. februar 2004
Valglisten fremlægges til gen-
nemsyn på fakultetskontorer-
ne, på institutterne samt i
Valgsekretariatet. Derudover
er valglisten tilgængelig på
universitetets elektroniske
informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. 

Ph.d.-studerende, der
ønsker at deltage i val-
get, skal skrive sig på en
særlig liste hos deres
studienævn.

Indsigelse over forkert
eller manglende opta-
gelse på valgliste indgi-
ves til Valgsekretariatet
på klageblanketter, der
fås på institutter og fa-
kultetskontorer samt i
Valgsekretariatet. Sam-
me blanket anvendes til
at vælge valggruppe i de
tilfælde, hvor betingel-
serne for optagelse i fle-

re valggrupper er opfyldt og til
at vælge kollegialt organ i de
tilfælde, hvor betingelserne for
optagelse til flere studienævn
eller institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende
optagelse på valglisterne skal
personnummer oplyses for at
klagen kan behandles. Ved kla-
ge over forkert optagelse på
valglisterne skal enten person-
nummer eller valgnummer op-
lyses.

20. februar 2004
Sidste frist for klager over
manglende eller forkert opta-
gelse på valglisten. 

Klager skal være Valgsekre-
tariatet i hænde senest kl.
15.00.

23. februar 2004
Den endelige valgliste frem-
lægges på fakultetskontorerne,
på institutterne, i Valgsekreta-
riatet og på universitetets elek-
troniske informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. Herefter
kan der ikke klages over valg-
listen, men egentlige fejl og
mangler rettes i videst muligt
omfang så længe det er prak-
tisk muligt.

Kandidatanmeldelser &
forbund

27. februar 2004
Sidste frist for kandidatanmel-
delse. Anmeldelserne skal
være Valgsekretariatet i hænde
senest kl. 15.00. Kandidatan-
meldelser kan kun foretages
på de særlige anmeldelses-
blan-ketter, der fås på institut-
terne, på fakultetskontorerne
og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal
være personligt underskrevet
af kandidaterne, som herved
bindende erklærer sig villige 
til at modtage valg. Kandidat-
anmeldelser skal være påført
navne og underskrifter fra stil-
lere: kandidatanmeldelser til
Konsistorium og fakultetsråd
skal være underskrevet af et
antal stillere svarende til
mindst 1/10 af samtlige stem-
meberettigede, dog kræves
højst 25, mens kandidatanmel-
delser til medlemmer af studi-
enævn og institutbestyrelser
skal være underskrevet af et
antal stillere svarende til
mindst 1/10 af samtlige stem-
meberettigede, dog kræves
højst 10. Kandidaterne er selv
stillere for listen. Kandidatan-

meldelsen skal desuden være
påført såvel kandidaternes
som stillernes valgnummer.
Valgnummeret kan ses på
valglisten.

Af hensyn til mulighe-
den for at supplere i
valgperioden bør der
altid opstilles flere
kandi-dater end det
antal, der skal vælges.

1. marts 2004
Valgsekretariatet of-

fentliggør en oversigt
over, hvilke kollegiale
organer der skal stem-
mes til og hvor der er
fredsvalg. Dette sker
ved opslag i Valg-
sekretariatet samt ved
meddelelse til fakul-
tetskontorerne. Kan-

didaternes navne offentlig-
gøres på universitetets elektro-
niske informationstjeneste,
www.ku.dk/led/
valg. Navnene kan desuden ses
i Valgsekretariatet.

5. marts 2004
Sidste frist for tilbagekaldelse
af kandidatanmeldelser. Alle
kandidater på anmeldelsen
skal skriftligt erklære sig enige
i, at anmeldelsen tilbagekal-
des.

Sidste frist for indsigelse
mod kandidaterne. Indsigelser
skal være skriftlige og begrun-
de-de. Indsigelser skal være
Valgsekretariatet i hænde se-
nest kl. 15.00.

Sidste frist for anmeldelse af
liste- eller valgforbund. Ved
anmeldelse af forbund anven-
des en særlig blanket, der fås i
Valgsekretariatet eller på fa-
kultetskontorerne. Listefor-
bund kan indgås mellem to el-
ler flere lister eller listefor-
bund. Valgforbund kan indgås
mellem lister og listeforbund
og mellem flere listeforbund.
Anmeldelserne skal være
påført personlig underskrift
fra samtlige kandidater på de
pågældende lister.

Anmeldelserne skal være
Valgsekretariatet i hænde se-
nest kl. 15.00.

Afstemning

16. marts 2004
Valgmaterialet udsendes.

18. - 26. marts 2004
Afstemningen foregår.

23. marts 2004
Sidste frist for at klage over
manglende eller forkert stem-
memateriale. Klagen indgives
personligt og skriftligt til
Valgsekretariatet senest kl.
15.00. Ved klage over forkert
stemmemateriale skal det ud-
sendte stemmemateriale sam-
tidig afleveres. Der kan kun

udleveres nyt stemmemateria-
le til det område, hvor klage-
ren er tillagt valgret ifølge den
endelige valgliste.

26. marts 2004
Sidste frist for personlig afle-
vering af stemmesedler er kl.
15.00. Stemmesedler, der
modtages med posten frem til
og med 26. marts 2004 anses
for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse & klage

31. marts 2004
Valgresultatet meddeles ved et
offentligt møde i Udvalgs-
værelse 1, Frue Plads, Port A,
indgang O kl. 10.00. Valgresul-
tatet offentliggøres samtidig
på universitetets elektroniske
informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg.

7. april 2004
Sidste frist for at klage over
valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage
skal være Valgsekretariatet i
hænde seneste kl. 15.00.

Tiltrædelse

Alle valgte tiltræder umiddel-
bart efter valgets afslutning.
Ved fredsvalg vil det sige d. 
6. marts og ved afstemning d.
8. april eller snarest derefter.
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Valgcirkulære
Ekstraordinært 
suppleringsvalg
Forår 2004
Valggruppe  VI  (Studerende):

Valgsekretariatet
Fiolstræde 22 – 1171 K
Specialkonsulent 
Lars Melin
Tlf. 3532 3583 
Fax 3532 2892
E-mail: 
KU-valg@adm.ku.dk
www.ku.dk/led/valg

Københavns Universitet
Valgsekretariatet

Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede
Satsningsområdet indkalder forslag til projekter inden for forskning og undervisning. På www.ku.dk/sats-

ning/religion kan du finde det fulde opslag, ansøgningsvejledning m.v. 

Der er ansøgningsfrist 23. februar 2004 kl. 12.00.
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Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bi-

blioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst samt på

Institut for Arkæologi og Etno-

logi, Vandkunsten 5, 1467

København K.

Naturvidenskab

Marine synrift density flow suc-

cessions of the Middle Jurassic –

lowermost Cretaceous Jameson

Land Basin, Inner Moray Firth

and Danish Central Graben 

Kandidat: Rikke Bruhn.

Tid: 28/1-04, kl. 13.15.

Sted: Auditorium A, Geologisk

Institut, Øster Voldgade 5.

Afhandlingen: Er tilgængelig på

Geologisk Instituts sekretariat.

Markov Controlled Excursions,

Local Alignment and Structure.

From Markov additive processes

to biological sequence analysis 

Kandidat: Cand.scient. 

Niels Richard Hansen.

Tid: 6/2-04, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsteds Instituttet,

Aud. 4.

Yderligere oplysninger: 

Forfatteren, 

e-mail: richard@math.ku.dk.

Sted: Auditorium, Frederiksberg

Hospital.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Parker 

Instituttet, Frederiksberg 

Hospital, e-mail: Lene.Terslev@

FH.hosp.dk. 

Cognitive performance, psychia-

tric symptoms, and helat related

quality of life in patients with

Grave's disease 

Kandidat: Tina Elberling.

Tid: 30/1-04, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 93, 

H:S Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Memory

Disorder Research Center, 

The Neuroscience Center, 

Rigshospitalet, e-mail: 

Elberling.dadlnet.dk.

Carbonic anhydrase inhibition:

The effect on retinal and optic

nerve oxygenation and the 

mechanisms of action 

Kandidat: Daniella Bach 

Pedersen. 

Tid: 9/2-04, kl. 14.00.

Sted: Teilumbygningen, Frederik

V´s Vej 11, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Øjenafde-

lingen, afd. 2061, Rigshospita-

let, e-mail: daniella@

dadlnet.dk. 

Modulation of exocytosis in 

pancreatic a and b-cells by 

imidazoline and silphonylira

compunds 

Kandidat: Marianne Høy.

Tid: 12/2-04, kl. 13.00.

Sted: Auditorium i Teilum B, H:S

Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

MarianneKH@mfi.ku.dk.

Humaniora

Corinthian Pottery. Production –

Distribution – Use. A case study

of finds from Corinth, Athens,

and Pithekoussai 

Kandidat: Hanne Thomasen.

Tid: 6/2-04, kl. 13.00.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Auditorium C, Vand-

kunsten 5.

Tiltrædelsesforelæsning: Nyt lys på dansk sprog
Prof., dr.phil. Hanne Ruus

Tid: 6/2 kl. 15.15-16.00

Sted: KUA, Njalsgade 120, lok. 23.0.49

Arr.: Efter forelæsningen er der reception på Institut for Nordisk Filologi, Njalsgade 120, 

bygning 22.2

I undervisning og forskning giver nutidige teorier ny indsigt i hvordan man taler og skriver 

dansk – både nu og før i tiden. Vi søger svar på spørgsmål som: Hvem bestemmer i samtaler? 

Kan man tale om flere ting på en gang? Hvorfor siger vi at et forhold kan ende i en blindgyde?

Hvorfor taler vi om at man helt nede i kulkælderen når man er ked af det? Hvad kan man gøre

med ord? Hvordan undersøger man sprogforandring?

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Koder, spil og entropi
Lektor Flemming Topsøe, Matematisk Institut

Tid: 26/1 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Bipolar disorders and lithium treatment
Mario Maj, Department of Psychiatry, Università di Napoli, Italien

Tid: 27/1 kl. 14.30-16.00

Sted: Panum, lok. 21.1.18

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning og Institut for Kliniske Neurofag og Psykiatri

‘Viljens dialektik’ – vilje og frihed hos Kierkegaard
Ph.d. Søren Bruun

Tid: 29/1 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Vicos transformation af renæssancens melankolilære 
til retorisk erkendelære
Leo Catana, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Tid: 29/1 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Tiltrædelsesforelæsning: The social context of prevention
Prof. Finn Diderichsen, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tid: 3/2 kl. 15.00

Sted: Panum Instituttet, Hannover Auditoriet

Arr.: Institut for Folkesundhedsvidenskab der byder på forfriskninger i Sofastuen efter fore-

læsningen

FORTSAT. . .
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(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Af stud. teol. Louise Britze

Antropologiske feltstudier på Københavns
Universitets toiletter underbygger tesen
om at steder præger mennesker, og men-

nesker præger steder. Der åbenbares store for-
skelle i emner, formuleringsevne samt politisk og
seksuel tilbøjelighed når man kigger nærmere på
den anarkistiske litteraturgenre som lokumsgra-
fitti udgør. 

Filosofisse
De første observationer foregik på Københavns
Universitet Amager. Omfattende renovering har
utvivlsomt ødelagt meget forskningsmateriale
her. I området hvor de filosofi- og retorikstude-
rende færdes, tænkes der meget. Eksistensen og
sproget dissekeres, og begrebet flueknepperi er
måske opstået på her KUA’s gange.

Filosoffer tænker fordi de keder sig 
når de onanerer
Filosofisse = flueknepperi 
– oralsk rigtigt
Flueknepperer har små tissemænd 
– men vi kan stave

På indersiden af toiletdør ud til KUA’s gange: 

Du træder nu ind i sanseberøvnings-
kammeret

Væren er blæret
Blæren har været
– Det har Blair’en, men ikke Fogh 

(Fuckeren)
– Bland dig ikke i en metafysisk diskus-

sion med så banal en hævdelse

Jeg tror jeg tænker
derfor er jeg måske

Latrin latin 
Adskillige steder på KUA udvises ekvilibristiske
sprog- og grammatiktalenter. Det er betagende at
opleve de humanistiske studerende vise så stor
passion for klassisk dannelse. Sprogblomsten af
Danmarks ungdom udfolder sig i Asterix-romer-
ske højder:

Vir prudens non contra ventum mengit
[klog mand tisser ikke i modvind]

Per aspera ad astra 
[Ad besværlige veje til stjernerne]
Per flatus ad astra 
[tja..flatus betyder...prut]

Det kan være en forståelsesnøgle til følgende at
vide at den omtalte Madvig er et latinens gram-
matikorakel og at det udsagn der forskes i bety-
der noget med ‘rend mig i...’.

Besvar venligst følgende spørgsmål:
1. Hedder det “currite mihi in anum” 
eller “currite mihi in ano”?
2. Hvorfor?
Svar: Mihi in anum currite – Se Madvigs
afsnit om ledfølge
– Men det er nu med den førstnævnte
ordstilling at de romerske analer (!) re-
fererer Glyttæus Maximus udbrud ved
synet af Carthagos ruiner. Han havde
nok ikke læst Madvig.

Den snigende DJØFisering
På Universitetsannekset i Studiestræde er der et
stort forskningsmateriale at finde på herre- eller
måske rettere drengetoiletterne under gadeplan. 

Påskrifterne er ofte racistiske, fækale, sexisti-
ske og banalpolitiske. Toiletterne synes primært
anvendt af økonomi- (polit, red.) og jurastude-
rende hvilket gensidige beskyldninger bærer
præg af. Udsagnene her kan vække en smule be-
kymring for den såkaldte DJØFisering af samfun-
det.

En kat i en kostald er ikke en ko
Så en perker der er født i DK er ikke en
dansker
– så en idiot der går på polit er stadig en
idiot.

Ved du ikke hvad du vil – så læs jura

Red regnskoven – dræb en tømrer!
– Det hjælper ikke, da det blot vil hæve

de resterende tømrer’s (!) realløn

Karl Marx lever!
– Sut pik på din ven
– Men hans teori er død
– Hvem er Hans Teori?
– Undskyld mig – hvem var Karl Marx?

På jura er det en leg at score en steg
På polit er piger noget skidt – den ene
er grim, den anden fed
De ligner noget der har været gravet
ned.

ulvise@get2net.dk

Læs om lokumslyrikken på universitetets såkaldte
‘våde’ fag i næste afsnit.

Hvis disse vægge kunne tale

Universitetets 
toiletter vidner
om at de 
studerende 
også tænker
fagligt i en 
stille stund




