
Bilbøller og benzinbisser
Fart er en måde at kommunikere på. Normerne, døden og
færdselsloven får baghjul, men mange unge fartdjævle sav-
ner sociale kompetencer, viser ny ph.d.-afhandling om un-
ge bilisters livsstil
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Uni eller Arla
Sandhed kontra viden. Management kontra mahogni.
Fronterne blev ikke blødt op under det åbne debatmøde
om universitetets kommende værdigrundlag
LÆS SIDE 5 OG DEBAT SIDE 12-13
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Selv om de har arbejdet på
Musikvidenskab i mere end 
20 år, er der ingen tegn på at
Anette Gørtz og Thomas
Westenholz er på vej mod 
fastansættelse. Det er for dyrt
at give dem en titel der beretti-
ger til pension og betalt ferie.
Læs side 3
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Leve unytten
Forskning og kunst flytter sig først for alvor når de ikke lader sig lede af deres egen nytte. De besidder
begge en nyttig unytte. Interview med eksternt bestyrelsesmedlem Poul Erik Tøjner LÆS SIDE 6-7 
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Af Nikolaj Lange

Økonomer der ikke kan
regne, har i den seneste
tid været hyppige

gæster i aviserne. De har op-
trådt i de skrækscenarier der er
blevet tegnet efter at det slap
ud at Økonomisk Institut har
besluttet at sænke niveauet i
matematik. 

I virkeligheden er der dog
blot tale om en omlægning så
undervisningen starter blidere
på første år, men til gengæld
øges på andet semester, forkla-
rer Peter Erling Nielsen der er
studieleder på Økonomisk In-
stitut.

»Vi har et relativt stort mate-
matikkursus på første år, og det
er der mange der har haft svært
ved at gennemføre. Mange er
slet ikke kommet igennem, og
mange af dem der er, har fået
rigtig dårlige resultater,« for-
tæller han.

Der er altså ingen grund til at
frygte at fremtidens økonomer
bliver dårligere til at regne.

»I virkeligheden handler det
om at vi skærer lidt ned og star-
ter på et lavere niveau på første
år, men til gengæld kommer
der mere matematik på andet
år så de studerende når op på
samme niveau,« forklarer Peter
Erling Nielsen.  

Alligevel har gymnasierefor-
men i pressen fået skylden for
at devaluere økonomerne. Det
er dog på ingen måder tilfæl-
det, forsikrer Peter Erling Niel-
sen.  

»Gymnasiereformen træder
jo først i kraft i år 2005, så det
bliver 2008 inden vi ser de
første studenter hos os.«

Tørnæs blander sig
Selv om gymnasiereformen ik-
ke har skylden nu, så mener Pe-
ter Erling Nielsen dog sagtens

at den senere kan gøre det nød-
vendigt at justere niveauet i un-
dervisningen yderligere. Han
har også siddet i følgegruppen i
Undervisningsministeriet der
har diskuteret konsekvenserne
af reformen så når han er blevet
spurgt til den, har han også
måttet svare for sig.

»Vi forbereder os på at de
studerende fra 2008 kan en del
mindre matematik end i dag,«
siger han og vurderer at kerne-
stoffet vil blive reduceret med
op mod 50 procent.

Peter Erling Nielsens kritik af
gymnasiereformen har fået un-
dervisningsminister Ulla Tør-
næs til at blande sig. Hun for-
fattede et brev til både rektor
Linda Nielsen og Peter Erling
Nielsen hvor hun beskyldte
ham for at have misforstået re-
formens grundlæggende tan-
ker. 

»Her er jeg nødt til at henle-
de din opmærksomhed på at et
næsten enigt Folketing tværti-
mod har præciseret at faglighe-
den skal styrkes i de gymnasiale
uddannelser,« skrev hun.

Men som Peter Erling Nielsen
siger, så er en beslutning om
styrket faglighed jo ikke lig med
at fagligheden også bliver styr-
ket. 

Usikker reform
Peter Erling Neilsen er stadig
skeptisk, og han oplever at der
er et skred i tilslutningen til re-
formen.

»Jeg bliver ringet op af folk
jeg overhovedet ikke kender
der fortæller mig at de er
enormt glade for at vi har taget
fat i de her problemer,« fortæl-
ler han.    

»Det er jo heller ikke hver-
dagskost at Berlingske Tidende
skriver ledere fordi et enkelt fag
på universitetet reviderer un-
dervisningen på første seme-

ster, så jeg tror der er ved at ske
noget.«

Ellers er man i hvert fald for-
beredt på endnu engang at
måtte tilpasse niveauet på
første år af økonomistudiet.

»En stor del af undervisnin-
gen i gymnasiet vil foregå i nog-
le tværfaglige forløb og projek-
ter hvor emnerne bliver valg-
frie. Derfor vil de studerende
være mere heterogene når de
starter, og det fælles udgangs-
punkt vil være mindre,« mener
han.

»Problemet ved gymnasiere-
formen er at der er meget som
vil være usikkert. Det sikre er at
man skærer ned på matematik-
ken, det usikre er så om de
nedskæringer vil blive opvejet
af de synergieffekter som man
håber på.« ■

nila@adm.ku.dk

NYHEDER ▼  

Politik på gaden
P U B L I K AT I O N  – Det nyeste nummer af
Tidsskriftet Politik er udkommet. Temaet er
‘Nationsbygning’ og behandler nationsbygning
som idé og praksis med fokus på de normative,
politiske, administrative og demokratiske di-
mensioner af nationsbygningens comeback ef-
ter afslutningen af den kolde krig. Uden for te-
ma bringes tre artikler samt en omfattende de-
bat af den nyligt afsluttede danske Magt- og
Demokratiudredning.

Kuk i trækfuglekalenderen
F U G L E L I V  – Klimaforandringer og højere temperaturer på jor-
den betyder at en lang række trækfugle ankommer til Danmark
langt tidligere om foråret end for få år siden. Det er biologistude-
rende Anders Tøttrup fra Zoologisk Museum der i sit speciale har
påvist at trækfuglene i gennemsnit ankommer til Danmark fra Syd-
europa og Afrika seks dage tidligere end i slutningen af 1970’erne.
Det gælder fx nattergalen, rødhalsen, gærdesmutten, sangdroslen
og løvsangeren. Anders Tøttrup har skabt sine resultater ved at
analysere data fra flere hundredetusinde ringmærkede trækfugle
der i perioden 1976-1997 er blevet registreret på Christiansø ved
Bornholm.

Nils Klim-pris til unge forskere 
N Y F R I ST  –  Fristen for at indstille unge forskere som kandidater til den
nordiske Nils Klim-pris på 250.000 norske kroner er forlænget til 1. juni
2004. Prisen er oprettet af Det norske Storting i forbindelse med stiftelsen af
Ludvig Holbergs mindefond der administreres af Universitetet i Bergen. Den
uddeles første gang 3. december 2004 til en eller flere nordiske forskere un-
der 35 år der har bidraget med fremragende videnskabelige resultater inden
for fagområderne humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi. 

Prisen er opkaldt efter hovedpersonen i stykket ‘Nils Klims underjordiske
reise’ skrevet af den norsk-danske akademiker og dramatiker Ludvig Hol-
berg. Holberg var født i Bergen i 1684 og blev siden professor i metafysik og
logik, latinsk retorik og historie ved Københavns Universitet.   

Læs mere på www.holberg.uib.no.

KU-forskere til Europamesterskaber 

TA L E N T E R  – Tre yngre danske KU-forskere er blevet udpeget til at repræs-
entere Danmark ved Forskningens Europamesterskaber, nemlig lektor Jens
Hjorth, adjunkt Bettina Mittendorfer og professor Dan Zahavi. KU er der-
med flot repræsenteret i gruppen af i alt ni danske talenter der skal deltage i
dysten med 133 andre europæiske forskere om 25 stipendier a 7,5 millioner
kroner. Forskerne er blevet udvalgt på baggrund af indsendte projektfor-
slag. Jens Hjorth ønsker at undersøge gamma-glimt, Bettina Mittendorfer
vil undersøge de mekanismer der former muskler gennem fysisk aktivitet og
næring og Dan Zahavi vil udforske selvet og forsøge at udvikle en teori der
tager hensyn til både de kropslige, oplevelsesmæssige og mellemmenneske-
lige aspekter. Forskningsråd i 15 europæiske lande står bag, og afgørelsen
falder den 26. juli.

Flodgren smidt ud af bank

B E ST Y R E L S E  – KU’s kommende bestyrelsesmedlem Boel Flodgren var
forsidestof i de svenske aviser tirsdag den 4. maj. Dagen før var hun nemlig
ved en afstemning på et repræsentantskabsmøde blevet væltet af for-
mandsposten i bestyrelsen for Sveriges største selvstændige bank, Sparban-
ken Finn, hvor hun havde siddet i ti år som medlem og to som formand. Når
den ellers populære Boel Flodgren ikke fik lov at fortsætte, skyldes det hen-
des fortid i Skandias bestyrelse der fik en ende med skandalen hvor en ræk-
ke ledere havde givet sig selv svimlende millionbeløb i bonus. Selv om der
ikke er blevet placeret et egentlig ansvar hos Skandias bestyrelse, har den
heller ikke fået bevilliget ansvarsfrihed, og desuden er der stadig risiko for
at der vil blive indledt en erstatningssag. Inden afstemningen i Sparbanken
Finn der foregik bag lukkede døre på Grand Hotel i Lund, havde Boel Flod-
gren ellers talt til sit forsvar i en halv time, men resultatet blev alligevel 15
stemmer for og 25 imod hende.  

KOMISK SKANDINAV –
Ludvig Holberg er ikke bare en

stor dansk dramatiker, men var

også nordmand med en professor-

grad på Københavns Universitet.

Matematik 
for begyndere
Økonomisk Institut har skabt ny debat om gymnasierefor-
men ved at gøre sine deres matematiktimer lettere

PIP – Rødkælken

har ændret

trækvaner på

grund af klimafor-

andringerne.  

Gymnasiereformen

For at nedbryde skellet mellem

matematikere og sproglige skal

alle elever begynde med et halvt

års fælles grundforløb.

Det består af dansk, engelsk, ma-

tematik, historie, samfund, idræt,

et kunstnerisk fag, et naturviden-

skabeligt fag og to fremmedsprog

samt almen studieforberedelse.

Alle elever skal undervises i fysik

og matematik, mens biologi, kemi

og naturgeografi bliver valgfrie.

Grundforløbet indeholder desu-

den et naturvidenskabeligt forløb

der skal sikre et bedre fundament

for valg af studieretning på andet

og tredje år
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Af Lise K. Lauridsen

Hele deres karriere har de
ventet på fastansættelse,
men universitetet fik al-

drig råd. Klaverlærerne Anette
Gørtz og Thomas Westenholz
fra Musikvidenskab er stadig
undervisningsassistenter når de
efter ti års videregående ud-
dannelse og 30 år som undervi-
sere snart går på pension.

For to uger siden sagde An-
nette Gørtz stop. Årsagen til
den hurtige beslutning var at
de løstansatte ved et tilfælde
erfarede at samtlige timelærere
på Musikvidenskab ville få op-
sagt deres kontrakt 1. juli i år.
Det kom som et chok. Som løst
ansat har Annette Gørtz været
vant til at få en ny kontrakt
hvert semester de sidste mange
år. Denne gang var forskellen
bare at hun ikke kunne blive
genansat på Københavns Uni-
versitet på grund af en ny lov
der skal forhindre netop del-
tidsansættelser igennem hele
karrieren. Problemet er bare at
universitetet ikke har pengene.

Det var dråben. Anette Gørtz
sagde op for at spare sig selv for
flere af de evige bekymringer
der har været en fast del af kar-
rieren som løst ansat undervi-
ser siden 1971. 

»Jeg får dårlige nerver af den
usikkerhed der er i aldrig at vide
hvor mange timer du har fra se-
mester til semester eller om du
bliver genansat når din kontrakt

løber ud. Jeg elsker at undervise
og spille klaver, så jeg har ind-
rettet mig efter forholdene, men
efter det her forår, har jeg fået
nok,« siger Anette Gørtz.

De øvrige godt 30 truede løse
fugle på Musikvidenskab(MI)
er blevet reddet på stregen af
en to-årig kontrakt specielt ud-
formet for at undgå at skulle si-
ge farvel til cirka 75 procent af
personalet på MI.

En evig venten
På resten af universitetet er der
i dag godt 1000 løstansatte
med meget forskellige vilkår.
En del af dem har det til fælles
med Anette Gørtz og hendes
kollega Thomas Westenholz at

de er godt trætte af at vente
fastansættelse.

Annette Gørtz og Thomas
Westenholz har ventet siden
henholdsvis 1971 og 1965 hvor
de kom gennem nåleøjet og
blev løstansat som undervisere
på konservatoriet.

En fem-årig uddannelse i so-
listklasse på konservatoriet, et
længere ophold i udlandet og
en musikpædagogisk eksamen
gør at de to alt i alt har næsten
tyve års videregående uddan-
nelse bag sig. Men selv i de gla-
de 60’ere og 70’ere var det ikke
nok.

»I 60’erne fik vi ligesom nu at
vide at den løse ansættelse kun
var midlertidig. Om tre år ville
vi blive evalueret og så fastan-
sat hvis det var gået godt,« siger
Thomas Westenholz.

Og det gik godt. I hvert fald
var han stadig fast tilknyttet
musikkonservatoriet 25 år efter
- bare uden titel som lektor og
adjunkt.

»Vi har altid vidst at det var
usikkert at blive musiker eller
musiklærer. Så jeg følte mig
privilegeret fordi jeg fik mulig-
hed for at undervise på landets
højeste musiske læreanstalter.
Selvfølgelig er man glad for det
job. Problemet er bare at uni-

versitetet og konservatoriet har
kunnet skalte og valte med os
fordi vi var så taknemmelige.
Og håbet om fastansættelse
gjorde os nok ikke til de mest
højrøstede brokhoveder,« siger
Thomas Westenholz.

Det lille lysegrønne håb om
lektortitel, pension og løn un-
der ferie og sygdom har dog
lidt en stille død for længe si-
den.

»For fem år siden ville jeg ha-
ve sagt ja til et fast job, men nu
kan det næsten være lige me-
get. Det skulle da lige være for
at få lidt pension,« griner
Thomas Westenholz der er 61
år.

Ti jobs samtidig
Ti jobs har Thomas Westenholz
ud over de 162 klaverlektioner
han dette semester giver stude-
rende på Musikvidenskab.  

»Ingen kan leve af det de tje-
ner her fordi der er et loft på
hvor mange timer vi må have.
Det har fagforeningen krævet
for at få universitetet til at fast-
ansætte folk, men universiteter-
ne har ikke råd eller vil ikke ha-
ve undervisningsgladiatorer
der bruger langt det meste af
deres tid til undervisning. Men
så må vi jo bare være gladiato-
rer i smug,« forklarer Thomas
Westenholz der fra 1982 til
1991 var fast tilknyttet konser-
vatoriet og Musikvidenskab
samtidigt.

I dag arbejder han på mu-

sikskole, kører limousine, er
impressario og meget andet.

Annette har i 28 år været til-
knyttet Konservatoriet. De sid-
ste fem år har hun dog nøjedes
med to jobs som underviser: På
HF og Musikvidenskab. 

Hverken Annette eller Tho-
mas har det helt store til overs
for deres fagforeninger gennem
årene. 

»En fagforening varetager si-
ne egne interesser først og
fremmest. De tænker ikke på
hvad deres intervention har af
konkret betydning for sådan
nogle skæve eksistenser som os.
Måske er to faste stillinger ikke
altid lykken hvis det betyder at
der ryger seks deltidsansatte
ud,« siger Thomas Westenholz. 

Om de deltidsansatte får an-
derledes kår under den nye uni-
versitetslov, efter en voldgifts-
sag om ligebehandling af  del-
tidsansatte eller i den ny stil-
lingsstruktur, kan kun tiden vi-
se. Men noget skal der nok ske,
mener Thomas:

»Problemet er efterhånden
utåleligt at leve med på alle
læreanstalter. De unge i dag vil
ikke finde sig i hvad som helst,
og det ville vi måske.«

»Det gjorde vi i hvert fald,«
kommenterer Annette.

Arvesølvet i vejen
For Annette og Thomas er det
svært at se hvorfor det skulle
være så svært at ansætte dem.

»Universiteterne må lave en

ny stillingskategori hvor man til
samme løn kan være ansat som
underviser, men med pension.
Men universiteterne er nogle
forkalkede institutioner hvor
alt nyt har svære kår,« mener
Thomas Westenholz.

Problemet for universitetet er
at ansætte folk der kun skal un-
dervise, her rører de deltidsan-
satte virkelig ved arvesølvet:
den forskningsbaserede under-
visning. At spille musik og dyg-
tiggøre sig som Anette Gørtz og
Thomas Westenholz gør det, er
nemlig ikke videnskab.

»Den egentlige bevæggrund
til ikke at ansætte os er penge
og ikke den forskningsbaserede
undervisning, hvad det så end
er. Størstedelen af undervisnin-
gen bliver alligevel varetaget af
os ‘ikke-forskere’,« siger Thom-
as Westenholz.

Musikvidenskab har været
foregangsinstitut for de såkald-
te undervisnings- og studiead-
junktstillinger der næsten ude-
lukkende  er ansat til at under-
vise. Siden 2000 er fire løstan-
satte blevet fastansat på den
måde. En undervisningsad-
junkt koster dog stadig mellem
15-20 procent mere end at have
en løst ansat til at undervise det
samme antal timer. Så flere
fastansættelser bliver det nok
ikke til lige foreløbigt på Musik-
videnskab. ■

13 millioner til efteruddannelse
V I D E N S K A B  O G  B U S I N E S S  – Videnskabsministeriet har be-
vilget 13 millioner kroner til at styrke samspillet mellem virksom-
heder og forskning. Pengene går til at give universiteterne midler
til at udvikle nye efteruddannelsestilbud som er skræddersyet til
virksomhedernes behov og til virksomhedsprojekter for studeren-
de. Indtil august kan alle landets universiteter søge om at få del i
midlerne der er en del af regeringens handlingsplan ‘Nye veje mel-
lem forskning og erhverv’. Der er afsat i alt 52 millioner kroner til
målrettet styrkelse af samspillet mellem universiteter og erhvervs-
livet over fire år. 

Nyt blad på Naturvidenskab
NAT B L A D  – Lukningen af fakultetsbladet ‘Hovedområdet’ på
Det naturvidenskabelig Fakultet i januar har nu fået en gruppe stu-
derende fra den gamle redaktion og nogle fra Natrådet til at gå
sammen om at lancere et nyt studenterblad. Titlen på den nye pub-
likation er Natblad. Det nye blad skal være samlende for hele Det
Naturvidenskabelige Fakultet og primært henvende sig til stude-
rende.

Hvis du vil skrive i Natblad eller deltage i redaktionen, så kontakt Si-
ne Zambach, tlf. 2123 5533 el. e-mail: Zambach@tiscali.dk.

DELT IDSANSATTE ▼  
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Falske 
toner
Håbet om en fast lektorstilling er
visnet for længe siden for klaver-
lærerne Annette Gørtz og Thomas
Westenholz på Musikvidenskab. 
Efter 30 år som løstansatte vinker
folkepensionen forude

»Det er da meget nemt at gøre noget

ved alle de løstansatte. Universiteter-

ne må lave en ny stillingskategori

hvor man til samme løn kan være 

ansat som underviser, men med pen-

sion. Men universiteterne er nogle

forkalkede institutioner hvor alt nyt

har svære kår,« 

Thomas Westenholz, løstansat 

musiklærer
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Af Lise K. Lauridsen

Terningerne dingler i forru-
den, og musikken dunker
derudaf. Pludselig går det

stærkt, dækkene hviner. Med
duften af brændt gummi i næs-
en galopperer hjertet chokeret
af sted hos  medtrafikanterne.

Fartglade unge mænd mel-
lem 18 og 24 år har tre gange så
mange uheld per kørt kilometer
som alle andre i trafikken. Og
det går ikke kun ud over dem
selv. I 30 procent af alle trafiku-
held er der en ung involveret,
oftest med mere alvorlige ska-
der end i andre tilfælde. 

»Unge kører hurtigere end
andre bilister. Kombinerer du
det med mindre erfaring og
manglende evne til at reagere
hensigtsmæssigt, så har du en
farlig cocktail,« forklarer ph.d.-
studerende Mette Møller som
netop har forsvaret sin afhand-
ling Unge Bilister. Mette Møllers
stipendiat er finansieret af Psy-
kologisk Institut og Danmarks
Transportforskning. 

»Bilkørsel er spændende for-
di vores samfund er så afhæn-
gigt af at vi kan transportere os
selv omkring. Det at have en bil
er ikke længere noget særligt.
Det vigtige bliver hvilken bil og
hvordan du kører den,« siger
Mette Møller der har interview-

et knap 30 unge bilister ind-
gående mens godt 2400 tilfæl-
digt udvalgte unge fra Motorre-
gistret har deltaget i en spørge-
skemaundersøgelse.

Festen ind i bilen
Men hvem er det egentlig der
sidder bag den tonede rude og
laver hjulspind? Primært mænd
med en kortere uddannelse på
fx Teknisk Skole med en »im-
puls- og kammeratskabsorien-
teret livsstil,« som Mette Møller
kalder det.

»Ud over at hænge ud med
kammeraterne og se hvad der
sker, så har de sjældent nogle
fritidsinteresser. Bilen er en
central del af det at være sam-
men fordi du kan være impul-
siv, ture rundt, pifte efter piger
og tage festen med ind i bilen,«
forklarer Mette Møller.  

Den dunkende musik er ikke
den eneste måde at feste på. Al-
kohol er årsagen til 15 procent
af alle uheld blandt de unge. 

»Og vi snakker meget høje
promiller og ikke om at de har
drukket en øl for meget,« siger
Mette Møller.

Fart er afmagt
Bilen har altid været potensfor-
længer og statussymbol, men
blandt nogle unge bliver bilen
prioriteret højt fordi den unge

kan positionere sig i det sociale
hierarki.

»Når du vælger at køre
stærkt, manifesterer du dig ikke
særlig fremadrettet som ungt
menneske. Du bidrager ikke til
noget, men hvis det er her du
får afløb for aggressioner eller
får anseelse, så er det dit kamp-
område, mens andre så har rus-
siske gloser som område. At
køre stærkt kan også være et
udtryk for afmagt fordi man ik-
ke kan finde ud af at vise hvem
man er og få ens liv til at funge-
re,« siger Mette Møller hvis
forskning er vigtig i forhold til
trafiksikkerhedskampagner da
disse unge ikke er modtagelige
for den gængse information om
regler og ricisi.

»Når unge bevidst overtræ-
der færdselsloven for at hævde
sig og vise at de bestemmer, så
kan du ikke kommunikere med
dem på sædvanlig vis. Så er vi
inde og snakke kriminologi,« si-
ger Mette Møller.

Hun tror kammeraterne er et

vigtigt parameter for at sætte
farten ned. Nogen den unge re-
spekterer, skal sige: Så hold
dog op, du er for barnlig. 

Piger har den største frihed i
den sammenhæng, viser ny
forskning. Drengene siger ikke
noget selv om de føler større
ubehag end pigerne ved at køre
i bil med deres jævnaldrende,
fortæller Mette Møller.

Hun frygter at de øgede has-
tighedsgrænser vil betyde flere
uheld fordi mange unge af prin-
cip altid ligger lidt over den til-
ladte fart.

»Udvidelsen af den såkaldte
bølleparagraf som betyder at
dit kørekort kun er midlertidigt
de første tre år, vil sikkert hjæl-
pe lidt,« siger Mette Møller,
men tilføjer at der nok skal me-
re til. For eksempel en større
socialpædogogisk indsats, hold
af unge fartkontrollanter eller
lukkede områder hvor det er til-
ladt at slippe fartdjævlen løs. ■

likl@adm.ku.dk

PH.D.-AFHANDLING ▼  NOTER ▼  

Bilbøller og benzinbisser

HJULSPIND – Hvorfor er det bare så fedt at køre

120 km/t gennem byen? Ny ph.d.-afhandling på Psy-

kologi giver svaret

Fart er en måde at kommunikere på. Normerne, døden og færdsels-
loven får baghjul, men unge fartdjævle savner også sociale 
kompetencer, viser ny ph.d.-afhandling om unge bilisters livsstil 

Tættere på en 
malaria-vaccine
T RO P E M E D I C I N  – Et dansk forskerhold med
forskningslektor, cand.scient. Anja Jensen fra In-
stitut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi
i spidsen har opdaget et malariaparasit-protein
som forbindes med alvorlig malaria hos børn, der
måske kan redde livet for tusinder af børn i det
tropiske Afrika. Tidligere undersøgelser har vist
at parasitterne der medfører alvorlig malaria hos
børn, udtrykker et andet protein end det der
fremkalder sygdom hos voksne. De danske for-
skere har som de første udviklet en metode til at
sammenligne de to typer af parasitten P. falcipar-
um. Forskerholdet har fundet et protein på over-
fladen af de røde blodlegemer hos børn med al-
vorlig malaria der ikke findes hos de voksne. Det-
te protein medvirker til at fastholde inficerede
røde blodlegemer på blodkarvæggen og forhin-
drer på denne måde at de inficerede blodlegemer
bliver destrueret i milten. Det nye protein kan vi-
se sig at være en global vaccine-kandidat fordi
det ifølge undersøgelser ikke – som andre lignen-
de undersøgte malariaproteiner – varierer fra
Øst- til Vestafrika. Anja Jensen og hendes for-
skerkolleger har beskrevet opdagelsen af det nye
protein i en artikel i det ansete tidsskrift ‘Journal
of Experimental Medicine’. 

Astronaut-udvalget parat

J O B  I N  S PAC E  – Det faglige udvalg der skal
udvælge de danske astronautaspiranter, er nu
udpeget. Videnskabsminister Helge Sander har i
samråd med Dansk Rumforskningsinstitut fundet
11 personer med en bred indsigt i de forskellige
forskningsfelter der findes inden for rumforsk-
ning og bemandet rumfart. Det er nu deres opga-
ve at komme med et forslag til hvem der skal
være de danske aspiranter til astronautkorpset i
European Space Agency (ESA). Udvalgets for-
mand er direktør for Dansk Rumforskningsinsti-
tut, Eigil Friis-Christensen. Fra Københavns Uni-
versitet er udpeget de to forskere professor Dorte
Dahl Jensen, Niels Bohr Instituttet for Astronomi
og Geofysik og lektor, dr.med. Peter Norsk fra
Medicinsk Fysiologisk Institut.
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UDSATTE – Opdagelsen af et protein fra en pa-

rasit gjort af forskningslektor Anja Jensen fra KU,

kan blive den ideelle vaccine mod malaria der er

særlig farlig når den rammer børn.

Fart er frihed
»Den danske regering har nu sat hastighedsgrænsen op til 130 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger uden

samtidig at forøge overvågningen af hastigheden. Det er et skridt i den rigtige retning. Bilismen er nemlig

grundlaget for det frie initiativ, og som tyskerne altid har sagt, så er fart lig med frihed. Hvilket igen betyder

at danske bilejere er blevet præcis 18,18 procent friere end før.« 

Kommentar Bjørn Paarmann, ph.d.-stipendiat i Politiken 9. maj  2004
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Af Lise K. Lauridsen

Goddag, jeg hedder Linda
Nielsen, jeg har et godt
tilbud til dig. Helt så en-

kelt kommer KUs kommende
værdigrundlag nok ikke til at
lyde. Men reklameslogans blev
en del af diskussionen på det
åbne debatmøde 11. maj der
markerede afslutningen på
værdiprocessens to måneder
lange høringsperiode. Skal vi
være smarte eller højpandede?
Skal den stå på management el-
ler mahogni?

De fælles værdier for univer-
sitetets 35.000 studerende og
7.000 ansatte er ikke så indly-
sende som for den jyske senge-
tøjseksperts vedkommende. Og
det bar debatten i Universi-
tetsannekset i Indre By tydeligt
præg af. 

På den ene side stod folkene
fra værdigruppen der har lavet
det officielle forslag til et vær-
digrundlag. På den anden side
stod opponentgruppen der som
konstruktiv kritik har skrevet et
alternativt værdigrundlag (se
Universitetsavisen nr. 7 og  8.)

»Da jeg først hørte om vær-
digrundlaget, tænkte jeg: Nåh,
skal vi nu også have sådan et
slogan der ser flot ud over en
indgang eller på brevpapir,«
fortalte studerende Jonas Geld-
mann fra værdigruppen. 

»Men det blev hurtigt klart
for mig at et værdigrundlag og-
så skal virke indadtil og stå for
de værdier der er forankret i
os.«

At et smart reklameslogan ik-
ke var nok, gjorde straks opga-
ven sværere. Reklamebureauet
Bergsøe4’s værdiundersøgelse
fra 2003 antydede en lang ræk-
ke både negative og positive
værdier på KU, men nogen ret-
tesnor har undersøgelsen ikke
været for værdigruppen. Derfor
peger det værdigrundlag som
gruppen er nået frem til, i man-
ge retninger fordi universitetet
netop repræsenterer mangfol-
digheden, forklarede Jonas
Geldsted.

Professor ved Institut for
Nordisk Filologi Thomas Breds-
dorff åbnede for opponent-
gruppens indvendinger ved at
stille spørgsmålet: Hvad skal
værdigrundlaget bruges til?

»Værdigrundlaget skal give
den enkelte borger på universi-
tetet arbejdsglæde og fornem-
melse af retning. Udadtil skal
teksten indgyde respekt, men
også afspejle Københavns Uni-
versitets særpræg, og det sidste
kniber det gevaldigt med i vær-
digruppens forslag,« sagde
Bredsdorff og fortalte om en
flyvetur til Oslo hvor sideman-
den fra Orkla sad og arbejdede
med Berlingske Tidendes vær-
digrundlag der til forveksling
kunne minde om KU’s med læk-
re buzzwords som Vision, Mis-
sion og Kerneværdier.

Voldtægt
Tv-vært og ordstyrer Connie
Hedegaard mente man kunne
kritisere opponentgruppens al-
ternative værdigrundlag for det

samme. Og så byttede hun
vakst Københavns Universitet
ud med Orklas konservative
morgenavis: »Berlingske Tiden-
de er et ‘fællesskab’ af skriben-
ter og læsere der i ‘frihed og
åbenhed søger sandhed’.« 

Med den kommentar åbnede
Connie Hedegaard for debatten
mellem de få Tordenskjolds sol-
dater der var mødt op.

Dekan på Teologi Steffen
Kjeldgaard-Pedersen lagde
hårdt ud med at associere det
officielle værdigrundlags brug
af ordet mission med missio-
nærstillingen.

»Universitetet har villigt la-
det sig voldtage af tidens smar-
te management-tendenser. Det
officielle værdigrundlag er
præget af en sproglig slaphed.
Opponentgruppen derimod
formulerer fordringer,« mente
Steffen Kjeldgaard-Pedersen.

Påstanden ‘Noget er sandere
end andet’ fra det alternative
værdigrundlag blev især gen-
stand for diskussion.

Nogle mente det var for 68-ag-
tigt, mens andre syntes det hav-
de reminiscenser helt tilbage til
Den Franske Revolution i 1789. 

Professor på Institut for Nor-
disk Filologi Frans Gregersen
fra værdigruppen mente at det
var vigtigt at sondre mellem
sandhed og viden for ytringsfri-
hedens skyld: »Der findes mas-
ser af konstruktivister og relati-
vister på universitetet for hvem
der ikke er noget der er sandere
end andet.«

Dekan på Sundhedsviden-

skab Ralf Hemmingsen der sid-
der i styregruppen for værdi-
processen, mente dog at lige
nøjagtig den sætning var så af-
gørende for hvordan vi bedøm-
mer kvaliteten af forskning, at
den bør komme med i det ende-
lige værdigrundlag.

Prioritering savnes
Flere af de knap 50 fremmødte
i salen og panelet efterlyste en
klar definition af hvem mål-
gruppen for værdigrundlaget
er. Lektor Klaus Mosegaard på
Niels Bohr Instituttet udtrykte
det således:

»Når Arla skriver værdi-
grundlag ved de præcist hvem
de taler til. Men hvem er det
egentlig vi skriver til? Er det os
selv, politikerne eller kommen-
de studerende? Den usikkerhed
er tydeligt stillet til skue i vær-
digrundlaget. Opponentgrup-
pen derimod fokuserer klart på
egne borgere. Men hvordan vil
folk udefra se på et sådant vær-
digrundlag? Opponentgrup-
pens forslag er på den bag-
grund for internt. Hvis vi vil ta-
le med andre end os selv, må vi
også bruge det management-
sprog som de taler,« sagde han.

For en medicinstuderende
var det officielle værdigrund-
lags største problem at det ville
rumme det hele: »Jeg savner
handling: Vi gør, vi skal og vi
vil. Det fremstår tungt. Hvis vi
skal sende værdigrundlaget ud
til kommende studerende, skal
det være let, stærkt og positivt.«

At interessen for værdier ikke
har været overvældende, be-
kræftede Frans Gregersen: »En-
ten er det udtryk for at folk er
enormt tilfredse, eller at vær-
digrundlaget er alt for fjernt fra
folks hverdag.« 

Og det er bekymrende: For
hvorfor lave et værdigrundlag
hvis det ikke kan bruges af folk
i praksis?

Lektor på Romansk og fælles-
tillidsmand Henrik Prebensen
fra opponentgruppen under-
stregede at værdier handler om
at forfølge idealer. 

»Det kan godt ske at værdier
som sandhed, frihed og fælles-
skab ikke eksisterer på universi-
tetet, men så er det virkelighe-
den vi må lave om på, ikke vær-
dierne,« sagde han og citerede
frit teolog og filosof K.E.Løgs-
trup: »Værdier får os til at blive
ved det vi er enige om og aflede

vor opmærksomhed fra det vi
er uenige om, så vi i fællesskab
kan nå et højere mål end hvis
den enkelte er overladt til sig
selv.«

Connie Hedegaard trøstede
til slut de forvirrede fremmødte
med at KU langt fra er ene om
at kæmpe med at finde KU’s
gyldne snit.

»Et værdigrundlag er et red-
skab til at flytte en organisation
i en bestemt retning. Derfor er
det vigtigt at teksten bliver
handlingsrettet og kort. Det
skal fremstå klart af sproget og
ånden at det her ikke handler
om Arla, men om en institution
der ikke er som alle andre.« 

Kommunikationsafdelingen
forsøger nu at samle trådene i
et oplæg til styregruppen der
skal diskutere, justere og deref-
ter fremlægge det reviderede
værdigrundlag i konsistorium
inden sommerferien. ■

Læs de to midlertidige værdi-
grundlag på www.ku.dk/vaer-
digrundlag

VÆRDIDEBAT ▼  

MISSIONÆR – Universitetet har villigt ladet sig

voldtage af tidens smarte managementtendenser,

sagde dekan på Teologi Steffen Kjeldgaard-Pedersen

under debatmøde om KU’s værdigrundlag.

Uni eller Arla
Sandhed kontra viden. Management kontra
mahogni. Fronterne var trukket skarpt op
under det åbne debatmøde om universite-
tets kommende værdigrundlag
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Sandhed, frihed og fællesskab
»Københavns Universitet er et fællesskab af studerende og ansatte der i frihed og åbenhed søger sandhed.«

Citat fra opponentgruppens forslag til KU’s værdigrundlag. Læs mere på www.ku.dk/vaerdiproces.

OPPONENTER – Fra højre ses professor

Thomas Bredsdorff (formand), fællestillidsrepræs-

entant Poul Erik Krogshave, Geologisk Institut,

lektor Henrik Prebensen, Romansk Institut og

stud. mag. Jens Barslund Mikkelsen, Retorik
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Af Nikolaj Lange

Det var egentlig meningen
at artiklen her skulle be-
gynde med en beskrivel-

se af hvordan kvindelige jour-
nalister plejer at skrive om Poul
Erik Tøjner. Men da han lænet
frem over bordet og med hæn-
derne foldet forklarer at han ik-
ke er specielt interesseret i at
bliver portrætteret i privat for-
stand, så forekommer det som
det eneste rimelige i verden at
love ham ikke at komme ind på
den slags. 

»Hvis nogen spørger om de
må komme hjem og se hvordan
direktøren bor og hvilken kunst
han selv har hængende på
væggene, så siger jeg nej,« for-
tæller han mens jeg nikker. 

Så meget må jeg give mine
kvindelige kollegaer, han kan
noget med de brune øjne.

Jeg havde ellers en del grun-
de til at være lidt irriteret over
ham. For det første er der det
med hans karriere. Han har
skrevet både for Kristeligt Dag-
blad, Information og Weekend-
avisen hvor han endda blev kul-
turredaktør og medlem af che-
fredaktionen inden han forlod
avisen for at blive direktør for
Louisiana. Derudover bliver
han skamrost i alle portrætter
både for sin begavelse og sine
forføreriske skriveevner. 

Han er heller ikke let at nå.
Ringer man til Louisiana og
spørger efter ham, er han oftest
enten på rejse eller i møde. Og
da jeg endelig får en aftale og

tager til Humlebæk for at møde
ham, er der sket en fejl så der er
booket to aftaler samtidig. 

Så jeg må vende tilbage ugen
efter.

Hans sekretær følger mig den
lange vej ned ad museets gan-
ge, ned ad trapper og ned un-
der jorden, til vi til sidst kom-
mer ud ved Poul Erik Tøjners
kontor helt nede ved vandet
med en stor glasvæg ud mod
Øresund.

Han sidder ved et rundt bord
med et par stykker smørrebrød
foran sig, et med sild og et med
oksekød. Forbavsende nok vir-
ker han hverken travl ellers
stresset selv om kalenderen
bugner.

»Jeg nåede ikke at få mor-
genmad, så jeg er lige ved at få

lidt at spise,« undskylder han.
Han gør silden færdig og stil-

ler resten væk.
»Så skal jeg nok være effektiv

når vi går i gang,« lover han.
Det løfte holder han. Der skal

ikke meget mere end et stikord
til, så flyder sætningerne fra
ham. Flotte og forføreriske
lægger de sig i forlængelse af
hinanden og gør næsten hans
tale til en række afsluttede es-
says om kunsten og om univer-
sitetet.

Først fortæller han om de
personlige og principielle grun-
de til at han har takket ja til
pladsen i Københavns Universi-
tets bestyrelse.

»Den personlige grund er at
jeg holder meget af universite-
tet. Jeg anser det for en histo-

risk tilfældighed at jeg ikke er
på universitetet i dag,« fortæl-
ler han.

»Det mere principielle er at
jeg synes at universitetet er en
uhyre vigtig institution. Jeg me-
ner at den er blevet mere vigtig
af at vi lever i det ekstreme vi-
denssamfund som vi gør hvor
megen viden cirkulerer, er til
disposition og sættes i spil over-
alt, også i erhvervslivet og in-
dustrien og så videre. Så mener
jeg at det er vigtigt at der er en
institution hvor viden også for
sin egen skyld stadig spiller en
rolle. Jeg vil gerne være med til
at bevare ideen om universite-
tet som et offentligt tilgænge-
ligt rum for vidensproduktion i
et demokratisk samfund. Så det
er alle de dyre ord, kan man si-

ge. Det er klassiske dyder, men
spejlet i en aktuel situation så
det handler om den epoke vi le-
ver i nu.«

Løj om studier
Poul Erik Tøjner begyndte sine
studier på Aarhus Universitet i
1978. Han begyndte at læse fi-
losofi selv om de fleste syntes
det var fuldstændig parodisk.  

»Jeg fik det samme spørgs-
mål hele tiden: Hvad bliver
man så når man har læst filoso-
fi, bliver man så filosof?« 

Derfor løj han nogen gange,
når folk spurgte hvad han lave-
de.

»Det første års tid når jeg var
på værtshus, sagde jeg altid ba-
re at jeg læste jura, for det var
meget nemmere. For det første

PORTRÆT ▼  

Leve unytten
Forskning og kunst flytter sig først for alvor når de ikke lader sig
lede af deres egen nytte. De besidder begge en nyttig unytte

F O T O :  L E N N A R T  S Ø G Å R D - H Ø Y E R

Bestyrelsesportrætter
Efter en pause fortsætter vi nu med portrætterne af de eksterne medlemmer af Køben-

havns Universitets kommende bestyrelse. I næste nummer afslutter vi serien med et por-

træt af Henrik Topsøe der er direktør for Haldor Topsøe. Virksomheden er opkaldt efter

Henrik Topsøes far som grundlagde den i 1940, og som i øvrigt var elev hos Niels Bohr.  
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var der så mange der gjorde
det, for det andet var der en el-
ler anden praksis relateret til
det, og for det tredje var det no-
get hvor man kunne komme til
at tjene penge.«

De manglende fremtidsud-
sigter generede dog hverken
ham eller hans medstuderende.

»Mange af os der læste sådan
noget som filosofi, litteratur el-
ler idehistorie havde en forestil-
ling om at det ikke ville føre til
en skid. Vi havde sådan nogle
scenarier at enten kunne man
blive værtshusholder eller også
kunne man blive landpost. Vi
var overbeviste om at vi var den
første generation der ville få en
lavere levestandard end foræl-
dregenerationen,« husker han. 

»Det var en udpræget defai-
tisme, og vi havde endda noget
at have det i. For vi var børn af
det Søren Ulrik Thomsen har
kaldt de fem onde år i halv-
fjerdserne hvor hele 68 blev sat
over styr i en eller anden kol-
lektiv pessimisme og kontrol.« 

I 1981 flyttede Poul Erik
Tøjner til København og bytte-
de samtidig filosofien ud med
nordisk filologi uden at blive
mere retningsbestemt af den
grund. 

Hans første job kom lidt ved
en tilfældighed og skyldtes kun
indirekte hans studier. I 1984
blev han nemlig kontaktet af
Henrik Wivel der var kulturre-
daktør på Kristeligt Dagblad.
Han havde læst nogle af hans
opgaver og ville gerne have
ham til at være kunstkritiker på
avisen. Men selv om han ikke
direkte har brugt studierne i sit
arbejdsliv, så har de alligevel
spillet en afgørende rolle. 

»Det er jo det man kan. Eller
det er måske ikke det man kan,
men det ligger under det man
så har lært at kunne som en
uundværlig ballast,« fortæller
han. 

Ingen mønsterelev
Selv om Poul Erik Tøjner havde
fået arbejde som kunstkritiker,
så var det først i 1987 efter ni
års studier at han endelig kun-
ne kalde sig kandidat. Han var
altså ikke ligefrem en mønster-
elev målt med en moderne tax-
ametermålestok. 

»Vi vidste da alle at der var to
modeller. Der var en model der
hed lige, hurtigt, foden på spee-
deren, gå til mundtlig eksamen
i det hele, og man kunne være
ude i løbet af fem år. Men man
kunne også vælge en anden
model der hed at det er også en
livsform at være studerende, og
det er også nogle formative år
hvor man finder ud af hvad
man kan, hvad man vil, hvad
viden overhovedet er for noget.
Så i den forstand var jeg ingen
mønsterelev.«

Er der for meget fokus på ef-
fektiviteten og arbejdsmarkedet i
dag?

»Hvis man ser historisk på
det, så lider universitetet nok
under at have haft et image
gennem mange år som noget
der var verdensfjernt. Det har
været mere eller mindre beret-
tiget, og når man derfor pludse-
lig synes at nu skal det hele la-
ves om, så vil man se på de ste-
der hvor universitetet blander
blod med verden, og så begyn-
der man at overeffektivisere,«
siger han. 

»Man skal selvfølgelig ikke
uddanne mennesker der ikke
har noget med den ydre verden
at gøre, der er ingen der tror på
at universitetsforskere er folk
der sidder på deres toilet, og så
kommer der et eller andet ned
fra Gud gennem faldstammen,
og de får en utroligt forsknings-
berigende tanke. Men jeg me-
ner at der kan gå noget væsent-
ligt tabt hvis man tænker meget
kortsigtet og rationaliserende.« 

»Alt det man sagde om studi-
er dengang, at man ikke kunne
få job hvis man var sådan og
sådan, men at man i stedet
skulle blive ingeniør, det passe-
de aldrig når man nåede frem.
Så var der netop ingen jobs til
ingeniørerne, men derimod til
alle de skæve hjerner. Det er
selvfølgelig fordi verden be-
væger sig, og derfor er det uni-
versitetets pligt efter min be-
grænsede mening at fastholde
et større perspektiv end det
dagsaktuelle.«

Poul Erik Tøjner understre-
ger at universitetet jo ikke blot
er en uddannelsesinstitution,
men samtidig en studieinstitu-
tion.

»Det der tiltalte mig mest på
universitetet var at man var i et
studiemiljø, altså hvor der ikke
kun hang et eller andet taxame-
tersystem over hovedet på en,
men hvor der faktisk var tid til
at gå i dybden med nogle ting.
Det var ikke noget der lå i eksa-
mensformerne, men mere i den
enkelte students valg: Var man
villig til at bruge så og så man-
ge år på det?«

Den nyttige unytte
Effektivisering er ikke kun far-
lig på grund af de ting den fører
med sig, men også fordi inef-
fektiviteten og unytten i sig selv
har en værdi for universitetet.
Det er den samme nyttige unyt-
te som også kunsten besidder.

»Hvis du fra første dag i et
studieforløb lader dig lede af
nytten af det du gør, så kommer
du aldrig frem til at stille de
spørgsmål der forløser ny vi-
den. Det vil sige alle de svar du
søger, de ligger allerede i det
spørgsmål der er stillet.«

På den måde ligner studier
og vidensproduktion faktisk
kunsten forbavsende meget.
Begge dele er nemlig satsninger
på noget man ikke ved hvor
fører hen. 

»Hvis man vidste det på for-
hånd, så var det slet ikke værd
at gå den vej, for så var der an-
dre der havde gået den,« siger
han. 

Poul Erik Tøjner drager også
hele tiden paralleller mellem
de to verdener, både fra univer-
sitetet til kunstens verden og
fra kunsten tilbage til studier
og forskning. Som da han taler
om kunstnernes vilkår og øko-
nomisk støtte.

»Ofte foregår diskussionen
på en sådan måde at man glem-
mer at kunst er noget der skal
gro ud af nogle tilfældige, pri-
vate menneskers lidenskab. For
mig er det egentlig også der et
studium starter på et universi-
tet. Man skal ville et eller andet
eller man skal have en produk-
tiv nysgerrighed over for et el-
ler andet.« 

Også i forholdet til den brede
befolkning er der ligheder mel-
lem kunsten og universitetet.

»Kunst kan være god kunst
og samtidig tiltrække meget få

mennesker, og det kan sagtens
samtidig spille en meget væ-
sentlig rolle i et demokratisk
samfund. Demokratiet er ikke
en gradestok til afgørelse af
kvalitet inden for produktion af
viden eller kunst. Man kan end-
da udmærket argumentere for
at et flertal bør støtte et mind-
retals forskning og kunst fordi
det via snørklede kanaler altid
viser sig at få en betydning for
samfundets selvforståelse.«

Umiddelbart er det en opfat-
telse som nogen måske vil kal-
de elitær. Men det afviser han
dog fuldkommen.

»For mig betyder det elitære
at man reserverer kunstnerisk
erfaring og oplevelse eller vi-
den og forskning til en på for-
hånd defineret elite, og intet
ligger mig fjernere. Louisiana
er ikke elitært. Vi forudsætter
intet hos vores beskuere andet
end almindelig god opførsel og
almindelig intelligens.«

Institution i panik
Endnu en ting som kunsten og
universitetet har tilfælles, er at
der i dag er langt flere mod-
standere i konkurrencen om
indflydelse, opmærksomhed og
spalteplads end for bare få årti-
er siden. Derfor ser Poul Erik
Tøjner heller ikke længere pro-
vokationen som en hovedopga-
ve for kunsten. 

»Det er jo ikke fordi der ikke
er tabuer i dag, men der er bare
andre discipliner der har over-
taget det felt i offentligheden
der handler om at gøre op-
mærksom på hvordan vi lever
som mennesker. Der er en jour-
nalistik som er på færde over-
alt, der er ting som Benettons
reklamekampagner, og der er
modebutikkerne i New York
som er fuldt ud konkurrence-
dygtige hvad angår billedhug-
gere og så videre. Verden er
blevet æstetiseret på nogle
punkter, og den er blevet meget
mere åben i offentlighedsstruk-
turen. Det er en anden scene i
dag som gør at kunsten ikke
har den samme entydige reso-
nansbund som den kan have
haft tidligere.« 

Derfor kan der nogle gange
være brug for at kunsten prøver
at tænke i nye baner, eller

måske rettere at den prøver at
finde tilbage til sin essens.

»Hvis jeg var kunstner, ville
jeg tænke over hvad jeg kan i
forhold til tv-avisen der fragter
rædsel og ødelæggelse midt ind
i folks middagsmad hver eneste
dag. Det er jo klart at så skal
man ikke stå og rode med et
kunstværk der bare gør det
samme. Hvis man tager skulp-
turen, så kan man jo spørge
hvad der er det provokerende
ved den? Jamen det er at den
står stille og bliver ved med at
stå der. Det er provokerende i
forhold til at alt andet bevæger
sig, alt er mobilt, alt er disponi-
belt, alt er ‘on demand.’ Men
skulpturen den står bare der og
ser helt dum ud, og man ramler
ind i den hvis ikke man går
udenom.« 

Fra skulpturen vender Poul
Erik Tøjner igen tilbage til uni-
versitetet. For også det må i dag
fungere og formidle sin viden i
en offentlighed hvor alt er lyn-
hurtigt, nu og her og fra minut
til minut. Derfor er det vigtigt
at universitetet ikke bare følger
dagsordenen, men også insiste-
rer på at gå imod den ved at
være det som står fast.  

»Det værste der kan gribe in-
stitutioner, det er panik over at
være en institution. Vi opfatter
tit institutioner som sådan no-
get der er gået lidt i stå eller har
mistet kontakten med den en-
kelte medborger eller med den
enkelte ansatte indadtil. Men
jeg mener faktisk at der er en
stor pointe i at de står fast. Hvis
alt var konjunkturbestemt så
ville hele samfundet flyde, og
det er derfor vi siger at univer-
sitetet, kunstakademiet, Det
Kongelige Teater og Louisiana
og sådan noget, det må altså stå
fast selv om konjunkturerne
kører op og ned. Vi har valgt at
det er væsentlige områder i den
borgerlige offentlighed eller
hvad vi nu kalder den.« ■

nila@adm.ku.dk

Poul Erik Tøjner

Museumsdirektør, 

Louisiana 

Født 25. februar 1959 

Uddannelse

Mag.art. et cand.mag. i

Nordisk Filologi, Køben-

havns Universitet (1987) og

Filosofi, Århus Universitet

(1981)

Kandidatstipendiat, Køben-

havns Universitet (1988-

1991)

Lic.phil (1992) (afhandling

om Søren Kierkegaard)

Tidligere beskæftigelse

Kunst- og litteraturkritiker,

Kristeligt Dagblad (1984-

1987)

Kunst- og litteraturkritiker,

Dagbladet Information

(1988-1990)

Kunst- og litteraturkritiker,

Weekendavisen (1990)

Kulturredaktør, Weekenda-

visen (1994-2000)

Medlem af chefredaktio-

nen, Weekendavisen (1997-

2000)

Direktør, Louisiana, Mu-

seum for Moderne Kunst

(2000- ) 

Poul Erik Tøjner er desuden

medlem af Dronning Mar-

grethes og Prins Henriks

Fond, Carnegie Art Award

Jury, Davids Fond og Gyl-

dendals bestyrelse

»Det første års tid når jeg var på værtshus, sagde jeg
altid bare at jeg læste jura, for det var meget nemme-
re. For det første var der så mange der gjorde det, for
det andet var der en eller anden praksis relateret til
det, og for det tredje var det noget hvor man kunne
komme til at tjene penge.«

Unyttige skulpturer
»Sculpture is something you bump into while backing

up to look at a painting.«

Barnett Newman, amerikansk kunstmaler, 1905-1970
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INTERNATIONALE NOTER ▼  

Rektor skriver til Powell
USA – Harvards rektor Lawrence H. Summers tilhører også grup-
pen af akademiske ledere i USA der er bekymret for de negative
konsekvenser for forskning og uddannelse som landets rigide in-
drejsebestemmelse medfører. I et brev til udenrigsminister Colin
Powell advarer han om at den nuværende situation truer kvalite-
ten af forskning og uddannelse. Summers skriver i brevet at han
forstår behovet for forskellige sikkerhedsforanstaltninger, men at
det let får uønskede konsekvenser. Hvis det bliver mere besværligt
at få et visa, risikerer USA på sigt sin position som ledende tekno-
logisk land. ‘Hvis næste generation af udenlandske forskere bliver
uddannet i andre lande, vil vi også miste de uvurderlige fordele
som kommer af deres udvidet kendskab til vores land og demokra-
tiske værdier. Og hvis andre lande ikke oplever at vi tager pænt
imod deres borgere, vil de føle sig mindre forpligtet til at hjælpe
USA.’ Alle ni fakulteter ved Harvard har i år modtaget færre ansøg-
ninger fra udenlandske studenter. I visse forskeruddannelsespro-
grammer er antallet af fx kinesiske ansøgere faldet med hele 40
procent. 

Flere vil læse i Tyskland
TYSKLAND – Siden 1997 er antallet af udenlandske studerende i
Tyskland øget med 63 procent. I forhold til det totale antal stude-
rende er andelen steget fra 5,5 til 8,4 procent. Det svarer til
163.000 internationalt rekrutterede studerende. Af dem er kine-
serne den største gruppe (ca. 20.000). Deres antal er fra bare 2002
til 2003 øget med næsten 50 procent. På andenpladsen kommer de
polske studerende (ca. 10.000). Blandt de mange gæstestuderende
er der en høj frafaldsprocent der blandt andet tolkes som et tegn
på en ‘uddannelsesturisme’ der mere handler om at få opholdstil-
ladelse end et virkelig ønske om at studere. Ifølge Undervisnings-
minister Edelgard Bulmahn kan en af årsagerne til det store frafald
være at de tyske universiteter er for dårlige til at tage imod frem-
mede studerende. Hun foreslår ligeledes at styrke undervisningen
i tysk til de udenlandske studerende. 

KU-KONFERENCE – Knap 100 forskere fra hele verden del-

tog i den internationale konference i Helsingør om de over 30 mil-

lioner kinesere som bor uden for Kina.

Nyt kunstuniversitet i London
ENGLAND – Den 11. maj var der officiel indvielse af det nye Uni-
versity of Arts i London. Det er et samlingsnavn for de fem nu-
værende kunsthøjskoler Camberwell College of Arts, Central Saint
Martins College of Art and Design, Chelsea College of Art and De-
sign, London College of Communication and London College of
Fashion. Hidtil har de fem samarbejdet under det fælles men dog
mere anonyme navn The London Institute. Retten til at kalde sig
universitet giver mulighed for en stærkere profil. Det nye universi-
tet åbnes på et tidspunkt hvor der ifølge avisen The Guardian sta-
dig er stor uenighed om hvordan kunstuddannelserne skal udfor-
mes. Mange mener at dagens undervisning er al for akademisk og
har fjernet sig for meget fra kunstverdenen. Det nye universitet
kommer til at tilbyde uddannelse på 18 forskellige steder og det
kommer til at have mere end 24.000 studerende fra 100 forskellige
lande. 

PARYKFEST – Studerende fra London College of Fashion fejrer Lon-

dons nye kunstuniversitet University of Arts som er en sammenlægning

af fem kunst- og designskoler i London.

Af Mette Thunø

Den 10.-14. maj afholdt Asien Afdelingen ved Københavs
Universitet sammen med Nordisk Institut for Asien Stu-
dier (NIAS) en international konference om de over 33-

34 millioner kinesere som bor uden for Kina. Mere end 90 in-
ternationale forskere fra hele verden præsenterede deres nye-
ste forskning både på de etniske kinesere der i generationer
har boet uden for Kina, og de nyeste kinesiske immigranter
som de seneste år særligt har fundet vej til Europa. 

To emner havde især forskernes interesse: komparative stu-
dier af kinesiske iværksættere i hele verden og den internatio-
nale kinesiske mobilitets indflydelse på afsenderregionerne i
Kina. 

Begge emner satte i perspektiv at netop de mange millioner

Kinesere uden
for Kina

F
O

T
O

:
H

E
N

R
IK

S
T

E
N

B
E

R
G

F
O

T
O

:
S

C
A

N
P

IX

etniske kinesere uden for Kinas grænser bidrager til den enor-
me økonomiske vækst i Kina ved at investere eller donere sto-
re pengebeløb. Mange lokalsamfund i det sydlige Kina er ble-
vet helt afhængige af immigranternes indtægter og investerin-
ger. 

Det blev imidlertid også klart fra de mange diskussioner at
kinesiske firmaer og iværksættere laver forretninger på mange
forskellige måder, og at man næppe kunne identificere nogen
bestemt kinesisk ‘handelskultur’.

Genskabelse af identitet
Diskussionerne på konferencen fremhævede således de pro-
cesser hvormed kinesisk migration virker til at ændre både
den globale økonomi såvel som det globale arbejdsmarked.
Forskere fra fx Italien, Spanien og Frankrig kunne således be-
skrive hvorledes flere hundrede tusinde kinesiske migranter
det seneste tiår har bosat sig i de pågældende lande og arbej-
der som sort arbejdskraft inden for særligt tekstilindustrien
og ved at sælge billige kinesiske produkter.

Endelig påviste enkelte forskere hvorledes Kinas internatio-
nale status de seneste år har medvirket til at befolkningsgrup-
per som tidligere ikke identificerede sig som kinesere, såsom
kreolske samfund på Reunion eller Surinam, nu er begyndt at
genskabe deres tabte kinesiske identitet ved at indføre kinesi-
ske traditioner og ritualer. Dette har fundet sted de seneste ti
år selvom mange som nu udfører de kinesiske ritualer, kun
sjældent taler kinesisk.

Et udvalg af de fremlagte papers vil blive offentliggjort i
bogform senere, men indtil videre kan de mange indlæg læses
på www.nias.ku.dk/issco5/. ■

Flere af konferencens papers kan læses på 
www.nias.ku.dk/issco5/.

Mette Thunø er lektor i moderne kinesisk.
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udsætte de irakiske fanger for
nedværdigende handlinger el-
ler om de handlede på egen
hånd. Men andre eksperimen-
ter – som Dr. Stanley Milgrams
forsøg på Yale universitet for 40
år siden – har vist at helt almin-
delige mennesker i den rette
sammenhæng også vil udføre
ordrer som man skulle tro ville
stride mod deres inderste in-
stinkter.

I Milgrams forsøg blev for-
søgspersoner bedt om at give
ofrene elektrisk stød hvis de
svarede forkert på udvalgte
spørgsmål. Mange endte med
at dosere dødbringende stød til
forsøgspersonerne der dog var
skuespillere som agerede ofre.

En almindelig mand
Konklusionen på de to forsøg
synes at være den samme –
nemlig at helt almindelige
mennesker under ekstreme om-
stændigheder kan optræde som
torturbødler.

Det samme fandt filosoffen
Hannah Arendt under retssagen
mod nazilederen Adolf Ei-
chmann. Hun mente at det mest
gruopvækkende ved retssagen
måske var de såre menneskelige
træk som Eichmann udviste.
Arendt kaldte som bekendt sin
betragtning for banality of evil,
ondskabens banalitet.

At tilsyneladende normale
mennesker kan gå amok under
ekstreme vilkår er kendt fra an-
dre konflikter i verden. Det ske-
te i Grækenland under juntaen
og er veldokumenteret i Jørgen
Flindt Pedersen og Erik Ste-
phensens film Din Nabos søn.

I USA blev fænomenet især
kendt under Vietnam-krigen
hvor specielt den såkaldte My
Lai-episode huskes. Her ud-
rensede sergent William Calley
og hans Charlie-kompagni en
hel landsby hovedsagligt be-
stående af kvinder og børn.

William Calleys forsvar be-
rettede at Calley før sin krigs-
deltagelse var en helt alminde-
lig mand. Det samme er tilfæl-
det i dag hvor mennesker der
kender de fangevogtere der har
ydmyget irakiske fanger gang
på gang udtaler til medierne at
de pågældende var ganske al-
mindelige medlemmer af deres
respektive lokalsamfund.

Kun professor Zimbardo sy-
nes ikke overrasket.

»Et råddent miljø kan øde-
lægge selv den sundeste sjæl,«
siger han. ■

En sammenligning af Stanford
Prison Experiment og fangemis-
handlingerne i Irak kan læses på
www.prisonexp.org.

Karsten Bengtsson er freelance
journalist og bosat i San Francis-
co.

UDLAND ▼  

Af Karsten Bengtsson 

Det fandt sted for 33 år si-
den i en kælder under
det psykologiske fakultet

på Stanford universitet. Her
gennemførte professor Philip
Zimbardo et forsøg der senere
skulle blive kendt under navnet
‘Stanford Prison Experiment’.

Eksperimentet skulle vise
hvordan en flok helt normale
og tilfældigt udvalgte studeren-
de fra hele USA ville opføre sig
hvis de fik uindskrænket magt
over andre mennesker. 

I alt blev udvalgt 24 stude-
rende, og ved at slå plat og kro-
ne blev de tildelt rollen som
henholdsvis fanger og fange-
vogtere. Sidstnævnte fik at vide
at de måtte tage de metoder i
anvendelse som de fandt nød-
vendige for at opretholde ro og
orden i det imaginære fængsel.

Forsøget skulle vare i 14 da-
ge, men efter blot seks dage gik
holdet af fangevogtere amok i
et voldsorgie som blandt andet
bestod i at ydmyge fangerne
ved at lade dem optræde nøg-
ne, give dem hætter over hove-
det, udsætte dem for grove,
seksuelle tilnærmelser og på al-
le andre måder lade hån om
medmenneskelig anstændig-
hed. Fire af fangerne blev bragt
på randen af et nervesammen-
brud og måtte senere have pro-
fessionel lægehjælp.

»Det hele lignede til forveks-
ling de fotos vi ser i medierne
fra de irakiske fængsler,« siger
professor Zimbardo som i dag
er formand for the American
Psychological Association.

Sunde æbler
Hvordan kunne helt almindeli-
ge og på alle måde sunde og ra-
ske studerende gå amok på
denne måde i løbet af blot seks
dage?

»Både i vores forsøg og i Irak
gælder det at der var tale om en
gruppe mennesker uden nogen
form for træning. Desuden ske-
te det i et lukket miljø hvor de
ikke var under tilsyn hvorfor
fangevogterne efter kort tid fik
den opfattelse at de kunne gøre
hvad der passede dem. I den
slags miljøer opstår der hurtigt
et sammenspist kammerateri
hvor det gælder om at overgå
hinanden. Det betyder at al-
mindelig moral og anstændig-

hed langsomt skrider,« siger
professor Zimbardo.

»Vores forsøg beviste at der i
den slags tilfælde ikke er tale
om nogle ‘få rådne æbler’ i et
ellers sundt miljø. Der er snare-
re tale om sunde æbler i et råd-
dent miljø,« forklarer professor
Zimbardo.

Derfor mener han også at det
er nødvendigt ikke blot at straf-
fe dem der udførte de kritisere-

de handlinger i Abu Ghraib
fængslet, men at der må ske en
retsforfølgelse af de ansvarlige
højere oppe i hierarkiet.

»Ja, i sidste ende af dem der
startede krigen og dermed
skabte det miljø af had og bit-
terhed hvor sådanne handlin-
ger trives,« siger professor Zim-
bardo.

Det er uvist om de menige
soldater modtog ordrer om at

Fra eksperiment til virkelighed
»I det kunstige fængsel klæder fangevogterne deres fanger nøgne. De tvinger dem til at rense lokummer med

de bare næver, hoppe englehop med flagrende kønsorganer og råbe idiotiske remser og tage armbøjninger.«

Politiken, 17. maj 2004.

Ondskabens banalitet

Fotos af ydmygede irakiske fanger har skabt fornyet interesse for et
forsøg der blev udført på Stanford universitet i 1971. Her forvandlede
sunde forsøgspersoner sig på blot seks dage til sadistiske fangevogtere
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len samtidig hermed også være beredt på at det
umiddelbart uimodståelige tilbud om indflydelse
ikke nødvendigvis er så uimodståeligt, og derfor
også på en situation hvor visse elever skal moti-
veres for at blive motiveret for et selvstændigt en-
gagement i undervisningen.

Dalende tilslutning til elevråd
Ud over det direkte demokrati i klassen gør ele-
verne sig også erfaringer med det repræsentative
demokrati – nemlig i form af elevrådene. Vi har
blandt andet spurgt eleverne hvilken betydning
elevrådet har for dem, og her er det yderst be-
mærkelsesværdigt at se at eleverne tillægger ele-
vrådet faldende betydning efterhånden som de
bliver ældre.

Man kunne umiddelbart tro at eleverne op
gennem klassetrinnene fik opbygget en fornem-
melse for deres placering i et større system, nem-
lig skolen som helhed, og at de derfor også tillag-
de elevrådet større vægt som kanal for medind-
flydelse. At kundskaberne der behøves for at
udøve indflydelse, formentlig udvikles i takt her-
med, understøtter endvidere en sådan formod-
ning. 

Det modsatte er imidlertid tilfældet. Et samlet
flertal på 64 procent af eleverne tillægger elevrå-
det lille eller slet ingen betydning. Samme andel
genfindes på 7. klassetrin isoleret set, mens det
for 8. klassetrin er 70 procent, og hele 76 procent
på 9. klassetrin tillægger elevrådet lille eller in-
gen betydning. 

Hvad er forklaringerne på den lave og endvi-
dere dalende tilslutning til elevrådene? En del
elever peger i vores interview på at de beslutnin-
ger elevrådet har indflydelse på, er ubetydelige.
Der er tale om små forbedringer i skolegården,
fester og lignende – ikke ændringer af afgørende
betydning for eleverne. 

Demokratiet er trægt
Samtidig er det også tyde-
ligt at mange elever ople-
ver det repræsentative de-
mokrati på skolen som
meget trægt. Der kan gå
årevis fra en idé til dens
realisering – måske så
længe at eleven ikke læn-
gere selv er på skolen og
kan få glæde af sit arbej-
de. Dette vil naturligvis
især være tydeligt for ele-
verne i de ældre klasser. 

Endnu en dobbelthed
melder sig her, for spørgs-
målet er om trægheden
skal forstås som en ob-
struktion for elevernes oplevelse af en menings-
fuld demokratisk proces, eller om der snarere er
tale om en relevant demokratisk erfaring der po-
tentielt kan træne og forberede eleverne på del-
tagelsen i samfundets øvrige demokrati? Kræver
demokratiet tålmod og en forståelse for deltagel-

sens placering i et langstrakt fællesprojekt hvor
frugterne af en personlig indsats i mange fald
høstes af andre, eller kan demokratiet leve med
krav om hurtige tiltag og forventninger om reali-
seret udbytte for en selv? 

Svaret afhænger delvist af hvilken ramme for
demokrati der anlægges; for ‘det store’ sam-

fundsdemokrati hælder
mod det ene, og arbejds-
plads- eller lokaldemokra-
ti læner mod det andet. 

Under alle omstændig-
heder forekommer det
nødvendigt at folkeskolen
må gøre noget ved den
faldende betydning af og
stigende frustration med
elevrådene. Der kan tæn-
kes flere tiltag: ét er at
klargøre en realistisk for-
ventningshorisont i tekst
og ord for elevernes ind-
flydelse, et andet kunne
være at bearbejde erfarin-
gerne med det repræsen-
tative demokrati i skolen i

forhold til samfundets og således få fællesprojek-
tets langstrakthed ind i forståelseshorisonten
hvilket ville kræve en betydelig indsats fra lærer-
kollegiets side. 

Det sidste er i øvrigt en ofte hørt mangel i for-
bindelse med elevernes udtalelser om elevråde-

ne. Ligeledes er det ud fra interviewene v
bemærke at der forekommer at være stor
skelle mellem elevrådenes trivsel på fors
skoler hvilket fortæller at ikke alle skal k
og at det er muligt at gøre elevråd mere v
gerende. 

Men dér hvor det står dårligt til, er ele
i bedste fald harmløse for både beslutnin
på skolen og for elevernes demokratiske
lag. De fungerer højst som legeplads for 
elevers ambitioner om fremtidige beskæ

I værste fald, og det er scenariet der er
lægge sig på sinde, kan elevrådsdemokra
ke direkte afskrækkende for et demokrat
gagement på kort sigt, men måske også p
gere sigt.

Gode muligheder – som ikke grib
Tilstandene i folkeskolen giver anledning
misme hvad angår bredden af demokrat
ter og de grundlæggende demokratiske b
ser og værdier. Men bekymring om den m
de griben af de reelle medbestemmelses
der både i klassen og i elevrådene. 

Med denne diagnose trænger sig forny
gelyst på: Hvordan mon det ser ud i det ø
uddannelsessystem – og specielt da på u
teterne? Nu er demokratiets mission inte
universitetet et ganske andet end i folkes
alene af den grund at studenterindflydel
har samme delmængde af demokratioplæ
som i folkeskolen. Men der er dog visse p
ler. Bedst går det an at sammenligne stud
indflydelsen med elevrådsdemokratiet. M
så undervisningsforløbenes midtvejs- og
lueringer er principielt velegnede for dem
tisk deltagelse og diskussion. 

Da vi ikke kan komme længere end til 
ger, vil ikke vove os ud i en egentlig samm
ning, men blot udtrykke interessen: Mon
‘højere klassetrin’ på universitetet er min
teresseret i studenterpolitikken end de ‘l
og mon dette også på universitetet kunn
en tiltagende desillusion over at have ind
noget benævnt ‘demokrati’, men have mø
get andet som vi skal undlade at give nav

Bo Jacobsen er professor, dr.phil. og Flemm
Jensen er specialestuderende, begge ved So
Institut. De er to ud af fem forfattere til Ma
ningens store skoledemokratiundersøgelse
kommer i denne måned: Jacobsen, B., Jens
Madsen, M.B., Sylvestersen, M. og Vincent
“Den vordende demokrat. En undersøgelse
klassen som demokratisk lærested”. Århus
sitetsforlag.

Un i v e r s i t e t s av i s e n  9  . 2

Evner for det sociale
»Jeg mener ikke at sociale relationer skal testes på lige fod med kundskaber. Dels har jeg svært ved at se hvordan

det skulle gribes an. Dels viser en række undersøgelser at folkeskolen faktisk er mægtig god til det sociale – danske

børn er glade for at gå i skole. Det er de faglige færdigheder der halter.«

Undervisningsminister Ulla Tørnæs, Politiken, den 11. maj 2004.

»Mon også de ‘højere klassetrin’
på universitetet er mindre inter-
esseret i studenterpolitikken end
de ‘lavere’, og mon dette også
på universitetet kunne skyldes en
tiltagende desillusion over at ha-
ve indladt sig i noget benævnt
‘demokrati’, men have mødt no-
get andet, som vi skal undlade at
give navn her«.

FREMTIDENS DEMOKRATER – Mange skoleelever oplever sjældent at de har indflydelse på undervisningen selv om deres erfaringer med de-

mokrati i praksis blandt andet skabes ud fra oplevelsen af medindflydelse på situationer i klassen. 
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Med udgangspunkt i værdifællesskabet kan
man opnå overenskomster, og derfor må politisk
deltagelse bestå i mere og andet end blot at stem-
me til et valg. Den politiske deltagelse er en mere
bredt defineret aktivitet der i høj grad handler
om at tage del eller at gøre sig og være delagtig i
processerne forud for og i beslutningen. 

En sådan deltagelse i fællesskabet betragtes i
det republikanske perspektiv som en forudsæt-
ning for den enkeltes selvbestemmelse og frihed
idet disse essentielt set går gennem medbestem-
melse i det fællesskab man er en del af. Demo-
krati kan her defineres som kollektiv selvbestem-
melse.   

Sammen eller hver for sig
Der er stor fokus på hvordan folkeskolen skal
vægte det fælles contra det individuelle, og i de-
batten er det almindeligt at antage at hvis man
styrker det ene element, svækker man det andet.
I de senere år har man imidlertid også diskuteret
om undervisningsdifferentiering kan forene den
rummelige og fællesskabsorienterede folkeskole
med maksimal individuel udvikling. 

Med de to opstillede indgangsvinkler til elev-
demokratiet danner vores undersøgelse et pas-
sende afsæt for at holde denne antagelse op mod
virkelighedens verden og udforske om der egent-
lig i elevernes erfaringsverden er en tilsvarende
opdeling: at demokratierfaringer kan siges at
være hovedsageligt liberale eller hovedsagelige
republikanske – det vil sige forankret hovedsage-
ligt i individet eller i fællesskabet. Resultaterne
viser os at selvom der umiddelbart aftegner sig
konsistente grupper af elever med liberale eller
republikanske demokratierfaringer, kan opdelin-
gen ikke genfindes i elevernes besvarelser, da
elever der har mange erfaringer i ét perspektiv,
også har det i det andet og omvendt. 

Fællesskab og individualitet 
hænger sammen
Liberale og republikanske eller individuelt foran-
krede og fællesskabsforankrede demokratierfa-
ringer hænger altså i praksis sammen. Præcist
hvordan, kan vi ikke ud fra undersøgelsen sige
noget om. Men klart er det at eleverne på en eller
anden vis i praksis mestrer det der i teorien ofte
antages for at være i modstrid. Eleverne udtryk-
ker intet enten-eller i forholdet mellem individets
mulighed for at realisere sig selv, altså det libera-
le ideal, og deltagelse i et godt klassefællesskab,
altså det republikanske ideal. 

Tesen om at det ene sker på bekostning af det
andet, ser derfor ud til at blive afkræftet i vores
undersøgelse. Sammenhængen i erfaringer fra
hver demokratidimension styrkes i øvrigt op gen-
nem klassetrinnene – især fra 5. til 6. klassetrin.
En nærliggende forklaring herpå er at der netop

på dette tidspunkt sker en udviklingspsykologisk
forandring hos eleverne som gør det lettere for
dem at tænke principielt og dermed integrere de
to demokratierfaringer. Desuden er der markant
tendens til at pigerne i højere grad end drengene
tilkendegiver sammenhæng mellem fællesskab
og mulighed for individualitet. 

Medbestemmelse i klassen 
Men hvordan udformes medbestemmelsen og
det repræsentative demokrati i folkeskolen? I en
anden del af vores undersøgelse har vi med et
mere konkret sigte undersøgt elevernes demo-
kratiske erfaringer i forskellige situationer, dels i
form af det direkte demokrati i klassen hvor man
diskuterer og stemmer om beslutninger, og dels i
form af det repræsentative demokrati i elevråde-
ne. 

Elevernes erfaringer med demokrati i praksis
skabes blandt andet ud fra oplevelsen af indfly-
delse på situationer i klassen: Hvordan træffer
klassen beslutninger? Når vi spørger eleverne
hvordan de helst vil tage beslutninger i klassen,
svarer et flertal (52 procent) at de foretrækker at
diskutere sig frem til en beslutning, mens en
tredjedel af eleverne svarer at de foretrækker en
afstemning. 

En ret stor del af eleverne svarer »ved ikke« til
spørgsmålet. Svarproblemerne skyldes forment-
lig, tyder interviewene på, at eleverne er vant til
at bruge de to former i sammenhæng – det vil si-
ge først at diskutere et emne og derefter at stem-
me om det. Endvidere understøttes dette af at
mere end halvdelen af eleverne angiver at man
altid diskuterer før man stemmer om noget i
klassen. Og den tendens bliver stærkere efter-
hånden som eleverne bliver ældre.

Samtidig viser undersøgelsen at beslutnings-
processerne i høj grad accepteres af eleverne –
også dem der ikke får deres vilje i afstemninger-
ne. 58 procent af eleverne svarer at de der ikke
får deres vilje, »bliver lidt sure, men det går hur-
tigt over igen«, mens 17 procent svarer at de der
ikke får deres vilje, »synes at det er helt ok«. An-
dre 17 procent svarer at »de bliver sure eller util-
fredse«. De fleste elever er altså indstillede på af-
stemningens præmisser og tackler i hovedreglen
nederlag konstruktivt. 

Indflydelse på undervisningen
Eleverne har oftest indflydelse på ting som ikke
direkte har med undervisningens faglige elemen-
ter at gøre. Men af og til har de dog også indfly-
delse på selve undervisningen – fx på hvordan til-
bagemeldinger fra læreren på opgaver skal for-
midles, eller på hvilke bøger der skal læses. 

Vores undersøgelse viser imidlertid at eleverne
generelt oplever meget begrænset indflydelse på
undervisningen. 67 procent af eleverne på folke-

skolens tre højeste, obligatoriske klassetrin, 7. t
9. klassetrin, oplever ikke særlig tit eller aldrig a
have indflydelse på undervisningen. 

Ikke alle elever opfatter dog den relativt ringe
medindflydelse som en dårligdom ved folkesko
len. I interviewene med eleverne er det tydeligt
at der både findes dem der opfatter medindfly-
delsen som afgørende for indlæring og motiva-
tion for deltagelse i undervisningen, og dem de
foretrækker at overlade ansvaret helt til læreren
ud fra argumenter om at eleverne ikke er seriøs
og vidende nok, og at læreren er autoriteten og
eksperten der bedst kan tilrettelægge en givtig
undervisning. 

På denne vis er eleverne ligeså splittede som
røster i den almene debat er det på dette punkt.
Problemet er blot i denne sammenhæng at mål-
sætningen for folkeskoleloven ikke levner plads
til at hverken eleven eller læreren vælger elev-
medbestemmelsen eller elevengagementet fra:
Eleverne skal engageres i undervisningen!

Elevmedbestemmelsens dobbelthed træder
frem i dette lys, for på den ene side er det jo af r
spekt for eleverne at skolen demokratiseres, og
på den anden side er det for at tilfredsstille et
samfundsmæssigt behov for selvstændige og en
gagerede borgere. 

At dømme ud fra elevernes besvarelser og ud
talelser står folkeskolen altså i en situation hvor
medindflydelsen forstået som et tilbud det er
svært at sige nej til, på den ene side ikke synes a
blive tilbudt godt nok. På den anden side må sk
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Af Bo Jacobsen og Flemming T. Jensen

Skal en studerende på universitetet opleve at
han eller hun er medlem af en institution
baseret på demokratiske værdier? Skal han

eller hun erfare at man som studerende på uni-
versitetet bliver taget alvorligt, bliver respekteret
og betragtet som en ligeværdig samtalepartner
hvis opfattelse af hvordan indlæring og studier
bliver bedst mulig, skal indgå i planlægningen og
udformningen? Eller er den studerende et slags
umælende kvæg der skal opfodres for siden at
blive solgt og regnskabsført?

I en stor undersøgelse for Den danske Magtud-
redning har fem forskere fra Sociologisk Institut
her ved universitetet kortlagt lignende spørgs-
mål, blot møntet mod folkeskolen: Hvordan for-
bereder den danske folkeskole sine elever på at
skulle tage del i det danske demokrati?

Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgel-
se hvor 4500 elever fra godt 250 skoleklasser for-
delt over hele landet har deltaget. Derudover er
der foretaget observationer og interview med bå-
de lærere og elever.

Demokratiundersøgelsen har anlagt to per-
spektiver som er relevante såvel i samfundets
som i folkeskolens demokrati: et liberalt perspek-
tiv og et republikansk perspektiv. 

De to perspektiver peger på fokuseringen af
demokratideltagelsen i henholdsvis individet og
fællesskabet og kan således ses som poler hvori-
mellem demokratibegrebet i en teoretisk fors-
tåelse er spændt ud.  

De personlige rettigheder
Den liberale demokratidimension tager udgangs-
punkt i det enkelte menneske. Det er de personli-
ge friheder og rettigheder der her er i højsædet.
Det er blandt andet retten til menings- og yt-
ringsfrihed som den enkelte kan gøre krav på, og
demokratiet skal ud fra det liberale perspektiv
først og fremmest sikre den enkeltes udfoldelses-
rum ved at garantere den enkeltes rettigheder
mod krænkelser. 

I den liberale demokratidimension forstås den
politiske beslutningsproces sådan at en beslut-
ning baseres på summen af de enkeltes egne in-
teresser – det vil sige at flertallet bestemmer. Af-
stemninger er derfor centrale i dette perspektiv:
Her afgiver borgerne deres selvstændige stemme
på den beslutning som han eller hun finder mest
fornuftig eller som tjener hans eller hendes inter-
esser bedst muligt. 

Værdifællesskabet
Over for den liberale dimension står den republi-
kanske dimension. Her er udgangspunktet indi-
vidernes værdifællesskab, og dette fællesskab op-
nås ved at afstemme de enkeltes interesser. 

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
MAGTUDREDNING

Demokratisér de danske uddannelser
En gruppe sociologer er sluppet gennem Magtudredningens politologiske nåleøje
med en undersøgelse af demokratisk oplæring i skolen. Bliver skoleeleverne gode
demokrater? Og hvad gør de universitetsstuderende?
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Universitetsavisen

Den 1. juni er universitetets officielle fødsels-
dag. Denne gang bliver vi 525 år, og nogle vil
nok synes at det er en ret høj alder. Køben-

havns Universitet er en af landets ældste institutio-
ner, og netop i det lys er det jo lidt sjovt at vi tilsyne-
ladende ikke er færdige med at besvare nogle af de
helt væsentlige spørgsmål: Hvad er det egentlig for
et universitet vi ønsker at skabe? Hvem vil vi være
universitet for, og på hvilken måde?

Nogen vil sikkert undre sig over at et 525 år gam-
melt universitet ikke en gang for alle har formuleret
svarene på så fundamentale spørgsmål. Men det
ligger der en væsentlig pointe i: Et universitet skal
være under evig forandring. Noget af det der især
kendetegner universitetet, er at det er befolket af
mennesker på evig søgen efter ny erkendelse og
svar på spørgsmål som de stiller sig selv, eller som
andre stiller universitetet. 

I1479 handlede spørgsmålene især om kristendom-
mens betydning for mennesket.  Eller som filosof

og idehistoriker Svend Erik Stybe skriver om grund-
læggelsen af Københavns Universitetet: »Derved
kunne mennesker få svar på spørgsmålet om forhol-
det mellem Gud og mennesker, om hvordan men-
nesker skulle forholde sig for at opnå den evige sa-
lighed, og hvordan de skulle leve og virke sammen i
overensstemmelse med Guds plan«.

Siden har universitetet udviklet sig fra at være et
katolsk lærdomscenter, over en luthersk præstesko-
le, et snævert eliteuniversitet til uddannelse af em-
bedsmænd, til i dag hvor vi jo favner langt bredere
både hvad fag og studerende angår.

Nogle af de spørgsmål vi i dag oftest hører, hand-
ler om hvordan universitetet bedst kan skabe

værdi. For de mange studerende som en dag skal ud
på arbejdsmarkedet udrustet med viden og kompe-
tencer. Og for det omgivende samfund, herunder
ikke mindst erhvervslivet. Stillet over for øgede
krav om hurtig og synlig nytte er det vigtigt at vi
holder fast ved det som universitetet også er: Et fri-
sted for uafhængig tænkning og søgen. 

Og det er vigtigt at holde fast, for der er en reel
risiko for at universitetet ellers ender som ren leve-
randør af forskningsprojekter og kandidater bestilt
og betalt af andre. En af vores opgaver er i dag at
minde samfundet om at ikke al værdi er hurtig om-
sættelig. At der findes viden som på længere sigt
kan blive særdeles værdifuld for samfundet selv om

den ved første øjekast kan virke irrelevant. Og det
er slet ikke så abstrakt som det måske lyder. 

Fx forsøgte en amerikansk universitetsforsker i
sidste århundrede at overbevise verden om at det
ville være en god idé at sende radio på FM-båndet.
Det blev i 25 år afvist som helt overflødigt og værdi-
løst fordi AM-båndet jo fungerede så godt. Forske-
ren var død da verden omsider tog FM til sig, og
hans forskning ville måske aldrig være blevet gen-
nemført hvis alt skulle bedømmes efter nyttekriteri-
er.

Ingen ved hvad vores grundforskning på længere
sigt vil betyde for fx udryddelsen af sygdomsepi-

demier, vores måde at indrette os på som samfund
eller vores forståelse af verden i det hele taget. Der-
for skal vi fortsat værne om forskningsfriheden som
en af universitetets hjørnesten. Samtidig skal vi na-
turligvis være parate til omstilling og lydhøre over
for det samfund som med rette også kan forvente
svar på helt aktuelle spørgsmål. 

Det er vores tre nuværende tværfaglige satsnings-
områder et godt eksempel på: Under overskrifterne
»Religion i det 21. århundrede«, »Krop og Bevidst-
hed« og »BioCampus« er over hundrede af universi-
tetets forskere hver dag med til at sætte dagsorde-
nen i den offentlige debat og tolke nogle af de vigti-
ge tendenser i tiden.

Vi skal blive ved med at definere og nydefinere
det universitet som vi sammen befolker. Nogen

ser måske universitetsloven og den kommende be-
styrelse som tegn på at alt nu vil blive lavet om. Det
vil det naturligvis ikke, men i forandringstider er
det især forandringerne man får øje på. 

Der er en hel del der er bestandigt på universite-
tet. Der er kerneværdier som ikke – eller kun meget
langsomt – ændrer sig. Præcis hvordan de kerne-
værdier i 2004 skal formuleres, forsøger den igang-
værende værdiproces at give svar på.

I hele sin historie har Københavns Universitet på
afgørende områder præget samfundet og bidraget
til at gøre det rigere, såvel åndeligt som økonomisk.
Det må fortsat være målet. Det er til gengæld ikke
nogen selvfølge, og derfor må vi med jævne mel-
lemrum stille det tilbagevendende spørgsmål: Hvad
forventer de studerende, de ansatte og det danske
samfund sig af deres universitet? Og hvad skal de
gerne kunne sige om universitetet – i dag, om 100
eller om 525 år? ■

525 år – og stadig under opbygning

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

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 14.

524 års styrelsestradition er
slut nu. En delvis udpeget,
delvis valgt bestyrelse skal

tage over 1. januar og direkte
overfor ministeren stå til ansvar
for at KU lever op til det mål,
som universitetsloven angiver:
Forskning og undervisning på
højeste niveau.

Der er allerede sat navn på
de seks udpegede bestyrelses-
medlemmer hvorimod de øvri-
ge fem først skal vælges blandt
de KU-ansatte i løbet af efter-
året 2004. Den komplette be-
styrelses endelige sammensæt-
ning er væsentlig, og som ud-
gangspunkt vil jeg hævde at jo
større spændvidde i erfaring
den samlede bestyrelse besid-
der, jo større kvalitet kan der
komme ud af arbejdet. Hver
post i bestyrelsen er ligeværdig,
derfor er besættelsen af hver
enkelt post i sig selv vigtig. Det
gælder således også TAP-po-
sten.

Heterogen TAP-gruppe
TAP-gruppen på KU er meget
divers. Dens job-hierarki spæn-
der fra den akademisk uddan-
nede AC-TAP i centraladmini-
strationen i toppen til
rengøringsdamen i bunden
med hele spektret af teknikere,
ingeniører, kontorfolk, varme-
mestre, håndværkere, gartnere
osv. ind imellem. Det er folk der
fundamentalt udfører et job
hvis primære formål er at servi-
cere de ansatte VIP’er så de
mest effektivt kan producere
det der er KU’s egentlige pro-
dukt, nemlig undervisning og
forskning. 

At TAP-gruppen fungerer
godt i dagligdagen er derfor af
allerstørste vigtighed, og de er-
faringer det kommende TAP-
bestyrelsesmedlem bringer
med sig til bestyrelsesarbejdet
vil derfor også være et vigtigt
input for bestyrelsens samlede
beslutningsgrundlag. 

Hvordan skal dette TAP-men-
neske med denne vigtige funk-
tion så være skruet sammen?
Det skal først og fremmest være
en person der har gjort sig be-
vidst at formålet med bestyrel-
sesposten er at arbejde for det

samlede KU og ikke for alle mu-
lige andre.

Det værste
Det værste der kan ske, er hvis
det valgte bestyrelsesmedlem
har misforstået sit hverv og for-
søger at repræsentere specielle
grupper, fx faggrupper, fakulte-
ter eller institutter. Alle kandi-
dater med tillidsposter hvor in-
teressekonflikter kunne tænkes
at komme på tale, bør ufortrø-
dent oplyse om disse og evt.
være parate til at fratræde dem
hvis de skulle blive valgt. Sat
helt på spidsen skal bestyrelses-
medlemmet alene agere ud fra
sine egne erfaringer, og hvis be-
styrelsesmedlemmet har brug
for at søge råd eksternt, skal
vedkommende selv og suve-
rænt kunne vælge hvordan det
skal foregå.

Det bedste
Det bedste der kunne ske, var
hvis vedkommende TAP er en
person med en vis erfaring ikke
kun fra KU, men også gerne fra
andre arbejdspladser og som er
udstyret med en vilje til oprig-
tigt at øse af sine erfaringer om
forholdene på KU som de ople-
ves nedefra, for oplevelser fra
de dybere lag på KU, ville uden
det rette bestyrelsesmedlem
sikkert høre til blandt sjælden-
hederne i bestyrelsesarbejdet.
Det ville også være godt hvis
vedkommende på forhånd har
dannet sig en mening om hvad
der er KU’s aktuelle problemer
så retningen for fremtidens ar-
bejde kan være afstukket fra
starten, og endelig ville det
være et plus for opfyldelsen af
KU’s mål hvis TAP-medlemmet
i sit baghoved var udstyret med
en vision om at KU som ar-
bejdsplads skal kunne være sig
selv bekendt både i top og i
bund. En opfyldelse af den visi-
on vil alt andet lige styrke KU’s
image og vil kunne medvirke til
at tiltrække og fastholde de
bedste medarbejdere både i
VIP- og i TAP-gruppen. ■

Bjarne Bisballe, kuratorassi-
stent/laboratorietekniker på
Zoologisk Museum.

■ BESTYRELSESVALG

Tip til TAP

Se også side 14
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Hvorfor skulle en gammel KU-studerende efter års
fravær lige pludselig skrive et læserbrev til Uni-
versitetsavisen? Mit fag blev nedlagt, jeg blev

ansat på Handelshøjskolen og nu har jeg søgt fagligt
asyl på den anden side af Sundet hvor jeg er ansat som
Ph.d.-studerende. 

Men selvom jeg engang blev skyllet ud med bade-
vandet, blev en gammel kærlighed alligevel tændt da
jeg forleden var på besøg på KUA. Ikke fordi den pran-
gende Mussolini-arkitektur fremkaldte de bedste kon-
notationer, men fordi jeg mødte henholdsvis en gam-
mel professor og en studenterpræst der fortalte at KU
nu har fået en bestyrelse i stedet for det demokratisk
valgte Konsistorium. 

Er det ikke interessant at KU’s beslutninger nu skal
træffes i en bestyrelse af offentlige og private virksom-
hedsledere? Samtidig kom
der mig en ‘flyer’ for øje:
KU’s værdiproces med kerne-
værdier og nøglebegreber. 

Vælg dit totemdyr
Det må være klart for de fle-
ste at mange private og of-
fentlige virksomheder har
været igennem disse ‘værdi-
processer’. Nu har KU altså også fået deres kerneværdi-
er af et konsulentfirma som har forstand på at lave
gruppeinterviews, kernegrupper og værdiprocesser
hvor man skal vælge sit totem-dyr og arbejde med sig
selv. 

Enhver religionssociolog har sikkert ment at disse
værdiprocesser har temmelig meget new-age retorik

over sig, enhver psykolog ved at mennesker gerne vil
betyde noget, enhver teolog (og arbejdsmarkedsfor-
sker) ved at der er rimelig meget protestantisk arbejd-
setik i at få folk til at piske sig selv til at blive bedre i
stedet for at lade andre gøre det. Enhver historiker ved
at det tager mange år at få folk til at føle bestemte kon-
struktioner – men at de med tiden vil gøre det. 

Varmluftballoner
Så hvad er det vi skal føle? Ifølge denne ‘flyer’ vil uni-
versitetet gerne »dele sin kærlighed til viden med an-
dre«. Okaay... Man vil gerne være »troværdig og forene
viden og kunnen med etik«. Okaay... Man vil gerne
»udgøre et attraktivt miljø med åbenhed, respekt, fæl-
lesskab og medbestemmelse«. Okay! Men hvorfor har
man så lavet en bestyrelse? 

Jeg kunne blive ved med
‘varmluftballonerne’, som de
fejlagtigt er betegnet – der er
sprængfarligt materiale i.
Men spørgsmålet er hvad vi
skal lære af dem? Hvad er
det for værdier de repræsen-
terer? Hvis totem-dyret vir-
ker, hvorfor skulle man så af-
skaffe det? 

Selv om mange af ‘kerneværdierne’ faktisk er selve
grundlaget for et universitet (det ligger jo i selve begre-
bet), så er kerneværdier formuleret strategisk. Det er
nemmere at få dem ned med morgenkaffen hvis de er
så ufarligt indlysende!

Kerneværdier skal skabe identitet udadtil. Til andre
der ikke kender Københavns Universitet – fx erhvervsli-

vet, politikere, udland. Men de skal også skabe identi-
tet indadtil (særligt protestantisk arbejdsetik). 

Og hvorfor skal nogen kende KU? Det skal de fordi
de skal købe viden. Værdien er jo at man vil tjene penge
på viden. 

Reaktionært og 90’er-agtigt
Pakket ind i lyserød candyfloss undgår vi således at ta-
le om de mange andre værdier man også kunne appli-
cere på viden. Hvad med fx at anvende viden til at for-
bedre samfundet? Der findes arbejdsløse indvandrere
som kæmper for at komme på arbejdsmarkedet. Der
findes trafikproblemer og miljøforurening. Der findes
aggression og frustration. Pointen er bare at alle disse
værdier kræver politisk handling og økonomiske inve-
steringer. 

Det er altså billigere at stikke os en ‘flyer’ og betale et
konsulentfirma til at fortælle os noget vi godt ved i for-
vejen, end at værdibasere viden økonomisk og visio-
nært så den rent faktisk bliver samfundsrelevant og
forandrer noget. 

Jeg må sige det er skuffende at KU’s ledelse har valgt
noget så banalt som at lade KU gennemgå en værdipro-
ces. Det er tomt, fuldstændig uden visioner, og det er
reaktionært! Det er ikke en guldrandet strategi, det er
bundlinje-filosofi – og det er bare så 90’er-agtigt.

Hvis metafilosofien bag konsulentfirmaets formule-
ringer er at det omgivende samfunds politikere, borge-
re og erhvervsliv faktisk oplever KU som et lukket kred-
sløb, at KU faktisk anses som forstenet, egocentreret,
passivt, udialogisk og uden internationalt udsyn, så
kunne man nok godt være kommet op af stolene på
KU. Men det tror jeg ikke har været meningen!  ■

Sarah Holst Kjær, folklorist og

ph.d.-studerende ved Etnologiska

Institutionen, Lunds Universitet.

sarahkjaer@hotmail.com

SYNSPUNKT

Professor Torben Beck Jørgensen,

Institut for Statskundskab 

(Medlem af universitetets 

værdigruppe).

■ VÆRDIGRUNDLAG 2

KU – Det lukkede kredsløb

»Jeg må sige det er skuffende at KU’s
ledelse har valgt noget så banalt som
at lade KU gennemgå en værdipro-
ces. Det er tomt, fuldstændig uden
visioner, og det er reaktionært!«

Skal KU´s værdigrundlag baseres på 90´ernes ma-
nagementfilosofi eller på ånden fra 1968? Så klart
kan man stille det op, mener Universitetsavisen

(UA 8/04). Nej, det kan man ikke. Hvis værdigruppens
forslag er præget af managementtænkning, ligger det
alene i ordene mission, vision og kerneværdier. Indhol-
det er ikke.

Det kan enhver overbevise sig
om ved ganske enkelt at læse
værdigrundlag fra private virk-
somheder og for den sags skyld
også fra en del offentlige organi-
sationer. Mange af disse værdig-
rundlag kredser om den samme
lille gruppe værdier som ansvarlighed, engagement,
åbenhed, tillid etc., og ofte kan man ikke skelne den
ene virksomhed fra den anden fordi det kan være svært
at se hvad de overhovedet foretager sig. 

Dette er ikke tilfældet med værdigruppens forslag.
Forestillingen om managementjargonen der har sneget
sig ind på universitetet som en anden virus, bunder i
vanemæssige fordomme.

ånden fra 68 – eller fra 1844
Når det er sagt, skal jeg hurtigt indrømme at det alter-
native grundlag er usædvanligt smukt formuleret og
stillet op. Det har en klar appel og et indhold der – som
Bredsdorff er inde på – næsten automatisk får én til at
ranke ryggen og tænke: Det kan jeg gå ind for, det er li-

ge præcis det, universitetet står
for. Godt at nogen tør sige det li-
geud og så på en så manende og
flot måde. I flere dage sagde jeg
til mig selv: Satans osse, det er
sgu bedre end vores forslag.

Men der var en lille orm der
gnavede. Det alternative forslag

mindede mig om noget det ikke burde minde mig om.
Men hvad? Endelig faldt ti-øren. Det var ikke ånden fra
1968 der tonede frem, det var studenterkomedien
»Genboerne« af Hostrup fra 1844. Der er noget i stilen
– patetisk er her mere dækkende end patos –  der får en
til at tænke på de kække studenter der på en hybel på
Regensen vil frelse enten de druknede jyder, de brænd-
te svenskere eller Tscherkesserne, samtidig med at

man diskuterer om man skal drikke punch eller af-
brændt rødvin.

Os selv nok
Og der er især noget i indholdet der virker slemt forti-
digt i det alternative forslag. At universitetet lever i et
samfund og muligvis skylder dette samfund noget til
gengæld for de ressourcer der hældes ned i universite-
tets store kar, fremgår næsten ikke. Samfundet skal vel
egentlig bare være glad for at få lov til at støtte os. Den
klassiske offentlige myndighed er hævet over andre for
at tjene andre. KU er mest bare hævet over andre. Og
ikke på nogen almindelig måde, men i et stort indre
fællesskab – næsten en stat i staten – hvor vi er borgere
i åndens rige. Alt udenom er småborgerligt filisteri som
i dag ikke viser sig som kobbersmedsmadammer men
som italesættes som managementklister.

Ærlig talt, løfter jeg så blikket fra det alternative for-
slag og tænker mig ud af Genboerne, føler jeg »mig
som den der havde været hos de underjordiske, hvor ti-
den staar stille og, naar han er kommet op i det frie
igen, opdager, at der gået hundrede aar.« ■

■ VÆRDIGRUNDLAG 1

Ånden fra 1844 genopstået?

»Der er især noget i indholdet
der virker slemt fortidigt i det
alternative forslag.«

MISSION
»Københavns Universitet står for forskningsbaseret uddannelse,

udveksling af viden og uafhængig forskning af højeste kvalitet in-

den for en bred og internationalt orienteret vifte af fag.«

Uddrag af værdigruppens forslag til værdigrundlag for KU. Læs

mere på www.ku.dk/vaerdiproces.
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Priser

Carsten 

Christophersen

Lektor ved 

Kemisk institut

Carsten Chri-

stophersen

modtog under

et forskningsophold i Peru i ja-

nuar to æresmedaljer. Den ene

medalje blev skænket af Uni-

versidad Nacional del Callao

for planlægning og vejledning

i introduktion af undersøgelser

over marineressourcer. Dette

arbejde har medført at en

forskningsgruppe på området

er under opbygning ved uni-

versitetet. Den anden medalje

blev tildelt af Universidad Na-

cional Agraria de la Selva for

indsatsen ved planlægning og

vejledning i opbyggelsen af

forskning i regnskovsressour-

cer. Carsten Christophersen

blev også udnævnt som per-

sonlig rådgiver for Det Natio-

nale Forskningsråd i Peru i for-

hold til planlægning og ud-

førelse af en national strategi

for naturstofkemi i Peru.

Tiltrædelser

Klaus 

Bechgaard

Den 1. maj

vendte en af

Danmarks mest

indflydelsesrige

kemikere Klaus

Bechsgaard tilbage til KU hvor

han er tiltrådt som ny profes-

sor på Kemisk Institut. Klaus

Bechgaard er kendt verden

over for sin fremstilling af det

første superledende organiske

materiale der er opbygget af

kulstof, brint og selen. Denne

opdagelse vakte så betydelig

international opsigt at han for

en periode blev en af verdens

mest citerede naturvidenskabs-

mænd og nomineret til en no-

belpris. Klaus Bechgaard har

modtaget stribevis af hæders-

bevisninger, blandt mange har

han fået den meget ansete

Hewlett-Packard pris (1991),

Descartes-prisen (2000) og si-

den 2002 har han været med-

lem af Det Franske Viden-

skabsakademi. En hæder han

som den eneste nulevende

danske naturvidenskabsmand

har opnået.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 15/5-04 og 3 mdr.

frem.

Størrelse: Værelser.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboere: 3 udenlandske ph.d.er.

Husleje: 2.-3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Ole Stecher, 

Dansk Lithosfærecenter, 

tlf. 3814 2645 el. 

e-mail: Stecher@dlc.ku.dk.

København

Periode: Fra 15/6-04 og 2 år frem.

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker.

Husleje: 2.-3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Ole Stecher, 

Dansk Lithosfærecenter, 

tlf. 3814 2645 el. 

e-mail: Stecher@dlc.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med bad,

toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

Økonomisk Institut, 

tlf. 3532 3002 el. e-mail:

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9-04 til 31/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

Økonomisk Institut, 

tlf. 3532 3002 el. e-mail:

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

(Stor)København

Periode: Snarest og for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 11⁄2-2 vær.

med køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d.-stud.

med familie (3 personer).

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Depositum: Maks. 10.000 kr.

Kontakt: Rikke Helge, Institut for

matematiske fag, tlf 3532 0792

el. e-mail: rhelge@math.ku.dk.

Copenhagen 

Period: From 1/8-04 to 31/1-05. 

Size: Apartment or rooms. 

Equipment: Fully furnished. 

Tenant: Student, non-smoker.

Rent: 2.000-3.500 kr. per month

all incl. 

Contact: E-mail: 

jwretzky@kentlaw.edu.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/8 el. 1/9-04 for 

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Beboere: Finsk forsker med fami-

lie.

Husleje: Ca. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Nordita, tlf. 3532 5227,

e-mail: pedersen@nordita.dk.

Bolig udlejes

Nyboder

Periode: Fra 1/7 til 1/10-04.

Størrelse: Lille lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken og badeværelse. Adgang

til vaskemaskine.

Husleje: 4.900 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: 

hmansa@hotmail.com, 

tlf. 2262 1670.

Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

53 kvm. Køkken og bad.

Udstyr: Delvist møbleret. Vaske-

kælder.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Pris: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

karovad@hotmail.com el. 

tlf. 2639 1434.

Albertslund

Periode: Fra 1/6-04.

Størrelse: Værelse i minibofælles-

skab.

Udstyr: Fælles køkken, stue og

have.

Beboer: Stud., ikke-ryger.

Husleje 1.700 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

m98mbt@math.ku.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 15/8-04 til 15/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm. Adgang til gård.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el.lign., 

ikke-ryger.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. vand og el.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:

nkr@post.tele.dk.

Vanløse

Periode: Fra nov. 2004 og min. 

3 mdr. frem.

Størrelse: Hus.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3879 7004 el. 

e-mail: 4Xnord@get2net.dk.

Lyngby

Period: From June onwards. 

Unlimited periods.

Size: Rooms/mini-apartments of

various sizes. 

Equipment: Fully furnished with

mini-kitchen. Some have own

bathroom.

Tenants: Foreign researchers or

students, non-smokers.

Rent: From 2.500-4.300 kr. per

month.

Contact: Tel. 4593 7475 or e-mail:

info@roomsatrent.dk.

København Ø

Periode: Fra 1/7-04 til 1/8-05 

(mulighed for forlængelse).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

61 kvm.

Udstyr: Gerne fuldt møbleret, 

flygel. Vaskeri i kælderen. 

Beboer: Husdyr ikke tilladt.

Husleje: 4.400 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 13.200 kr.

Kontakt: E-mail: 

camillaec@yahoo.dk el. 

tlf. 3918 1580 (kl. 16-18).

København NV

Periode: Fra 15/6 til 31/12-04 

(evt. mulighed for forlængel-

se).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

63 kvm. med køkken, bad og

altan.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el, licens og kabel

tv.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Maiken, 

e-mail: mapes@sol.dk el. 

tlf. 2424 4474.

Frederiksberg C

Periode: Fra 1/7-04.

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken/bad, have- og gårdmiljø.

Beboer: Kun ikke-ryger.

Husleje: 2.400 kr. pr. md.

Depositum: 2.400 kr.

Kontakt: E-mail: 

E.Nygaard@City.dk.

Amager

Periode: Fra 1/7-04 og min. 1 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

ca. 100 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Køkken,

bad og 2 toiletter.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 21.000 kr.    

Kontakt: Malene Meyer, 

tlf. 5192 6815.

Brønshøj/Bellahøj

Periode: Fra 1/8-04 til 31/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

ca. 55 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken,

bad, kabel tv og møntvaskeri.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail:

sgammeltoft@yahoo.de.

København

Periode: Fra 1/7-04 og op til 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

90 kvm. 

Udstyr: Spisekøkken, bad og ad-

gang til gårdhave.

Beboer: Ideelt til par, evt. med

børn.

Husleje: 6.700 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Charlotte, tlf. 3535 8036

el. e-mail: 

trap_kinberg@hotmail.com.

NAVNE

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og

bringes kun én gang. 

Deadline 24/5 for avis 10 der udkommer 4/6 og 

deadline 7/6 for avis 11 der udkommer 18/6.DEBAT ▼  

AC-fællestillidsrepræsen-
tanterne på KU er enige
om at opstille lister til

valget af VIP-medarbejderre-
præsentanter til universitetets
bestyrelse. AC-tillidsrepræsen-
tanterne opstiller to lister: én li-
ste for humaniora, samfundsvi-
denskab, jura og teologi og én
liste for sundhedsvidenskab og
naturvidenskab. Kandidaterne
vil blive præsenteret på stormø-
der den 15. september kl. 10.00
på KUA og den 15. september
kl. 14.00 på PANUM.

Vi mener at der er flere gode
grunde til at det er tillidsre-
præsentanter sidder i bestyrel-
sen.

Bestyrelsens opgaver og ar-
bejdsmåde er helt forskellig fra
det nuværende konsistoriums. 

Man styrer juridisk set ikke
længere efter en styrelseslov,
men følger reglerne i aktiesel-
skabsloven.

Bestyrelsen skal ikke længere
beskæftige sig med akademiske
anliggender. Dens vigtigste op-
gaver bliver at forestå den over-
ordnede strategiske planlæg-
ning og at prioritere universite-
tets aktiviteter (uddannelse,
forskning, videnformidling og
videnudveksling). 

Den skal indgå udviklings-
kontrakter med ministeren.
Den ansætter rektor, udarbej-
der universitetets vedtægt og
har bestyrelsesansvar for bud-
getter og regnskaber.

Medarbejderrepræsentan-
ternes opgave
Medarbejderrepræsentanter
skal sørge for at den samlede
bestyrelse til enhver tid træffer
sine beslutninger på det mest
kvalificerede grundlag når det
drejer sig om lokale forhold. 

Medarbejderrepræsentant-
erne skal meddele viden om
hvilke konsekvenser bestyrel-
sens  beslutninger vil have for
arbejdsvilkår, motivation, re-
kruttering etc. Medarbejderre-

præsentanterne skal forsyne
bestyrelsen med korrekt viden
om medarbejderforhold (i lig-
hed med at viden om de stude-
rendes vilkår skal komme fra de
studerende). Den opgave kan
ikke overlades til ledelsen.

Medarbejderrepræsentanter-
ne skal have legitimitet over for
den øvrige bestyrelse. Bestyrel-
sen skal  have tillid til at medar-
bejderrepræsentanterne taler
på medarbejdernes vegne. Re-
præsentanterne i de gamle sty-
rende organer var valgt til at
fungere efter det repræsentati-
ve demokratis model. Bestyrel-
sen er ikke en repræsentativ de-
mokratisk forsamling. Medar-
bejderrepræsentanterne skal
sikre at informationer fra selv
universitetets mindste arbejds-
steder kan blive båret frem til
bestyrelsesværelset. Det er der-
for vigtigt at medarbejderre-
præsentanter holder tæt kon-
takt med deres bagland.

Godt netværk
Tillidsrepræsentanter har alle-
rede opbygget et netværk der
kan holde dem løbende orien-
teret om hvad der foregår ‘på
gulvet’. Og medarbejderne ved
hvem de kan henvende sig til
hvis de har noget på hjertet af
betydning for bestyrelsens ar-
bejde. Endelig har tillidsre-
præsentanterne viden om og
erfaring med de emner besty-
relsen skal arbejde med: orga-
nisation, budget, regnskab, lov-
givning, aftaler og regler der
skal respekteres osv. 

Vi mener at fællestillidsre-
præsentanterne er bedst ruste-
de til at repræsentere de akade-
miske medarbejdere i diskussi-
onerne om strategi,  visioner
etc. i bestyrelsen. ■

Jesper Brahm (SUND), Lars
Kayser (SUND), Anders Milhøj
(SAMF), Henrik Prebensen
(HUM) og Leif Søndergaard
(NAT)

■ BESTYRELSESVALG

Vink til VIP?



Vesterbro  

Periode: Fra 1/7-04.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad,

vaskemaskine, bredbånd, tlf.

og gård. 

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug, ekskl. tlf. 

Kontakt: Signe, e-mail:

skcain@mail.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 1/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, bred-

bånd, kabel tv og vaskeri.

Beboere: Ideelt til par, ikke-

rygere.

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

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Philina, tlf. 6177 1821

(efter kl.18.00) el. e-mail: 

filina1@hotmail.com.

Frederiksberg C

Periode: Maj/juni til sept. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Vaske- og opvaske-

maskine.

Beboere: 1-2 pers. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Junker, tlf. 3810 0004.

Søborg

Periode: Fra 1/7 til 1/10-04.

Størrelse: Villalejlighed med have.

Beboer: Gæstelærere el.lign.

Husleje: 7.800 kr. pr. md.

Kontakt: Niels Aagaard, 

tlf. 3967 0578 el. 2170 8975.

Nørrebro

Periode: Snarest muligt. 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

55 kvm. med eget køkken og

bad.

Udstyr: Vaskemaskine og adgang

til gård. 

Husleje: 5.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Micha, tlf. 2261 7055 el.

e-mail: michaib@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Snarest og indtil 1/8-05.

Størrelse: Lejlighed i byggefor-

eningshus, 100 kvm.

Udstyr: Kælder med vaskema-

skine samt tæppebelagt lofts-

rum. For- og baghave. 

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: E-mail: sorsky@um.dk

el. tlf. 2015 3520.

Specialepladser

Specialeplads udlejes

Specialeplads i specialefællesskab

med to humaniorastuderende 

i lejlighed på Frederiksberg.

Stort kontor deles med en an-

den, fri adgang til internet. 

Husleje: 800 kr. pr md. 

Depositum: 800 kr.

Kontakt: Marie, tlf. 3834 0880.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Nørrebro

Periode: Fra 1/5-04 og 1 år frem.

Størrelse: Værelse, ca. 16 kvm.

Udstyr: Fælles køkken og bad 

Husleje: 3.100 kr. pr. md. inkl.

vand, kabel tv og vaskeri.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Julie, tlf. 2546 1233, 

e-mail: jho@geus.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 1/8 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 

ca. 120 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

vaskemaskine, tørretumbler,

kabel tv, internet og fælles

gård.

Beboer: Gerne familie med børn. 

Husleje: 9.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3379 3509 el. 

e-mail: lucalja@mail.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/7 til 1/11-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm., med spisekøkken, bad

og adgang til fælles have.

Udstyr: Delvist møbleret, tlf., tv

og fælles vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker/-stud.,

helst ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3555 2521 (efter 

kl. 18).

Hellerup

Periode: Snarest muligt og for

min. 3 mdr.

Størrelse: Værelse, 14 kvm. 

Adgang til køkken og bad.

Udstyr: Vaskefaciliteter i kælde-

ren.

Husleje: 2.900 kr. pr. md. inkl.

varme, el og internet. 

Kontakt: Tlf. 5160 1664 el. e-mail:

lohe03ad@student.cbs.dk.

Vesterbro

Periode: 1/6 til 30/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Køkken, badeværelse og

gæstetoilet.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

pim@plesner.com el. 

tlf. 2999 3067.

Lund

Period: From 1/6 to 31/8-04.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm. 

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Student.

Rent: 4.000 kr. per month incl.

electricity, heating, internet

and tel.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: 

pederberne@hotmail.com or

tel. 0045 704 412578.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med bad

og køkken. Adgang til gård og

have.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Claus Andersen, e-mail:

clausandersen@tdcspace.dk el.

tlf. 2636 9235.

Valby

Period: As soon as possible. 

From 3 to 9 months.

Size: 2 rooms in a house. Separa-

te entrance. Teakitchen. Access

to small bathroom and terrace. 

Equipment: Furnished, access to

washing machine. Internet.

Tenant: Ph.D.-student or guest

researcher, non-smoker.  

Rent: 3.200 kr. per month all incl. 

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

Frederiksberg

Periode: Fra 1/6 til 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2621 1264.

Frederiksberg C

Periode: Fra 1/5 til 1/9-04 

(evt. mulighed for forlængel-

se).

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Fælles

køkken, bad, stue, kabel tv, 

op- og vaskemaskine og tørre-

tumbler.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 2.500 kr.

Kontakt: E-mail:

grybertelsen@hotmail.com.

Copenhagen

Period: From 1/6 to 1/9-04.

Size: Apartment, 2 rooms. 

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 3.500 kr. per month all incl.

Deposit: 7.000 kr.

Contact: E-mail: 

kimbrun@jubiipost.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

74 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken-

alrum, bad, toilet, gårdanlæg

og vaskemaskine. 

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

og tlf. 

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3585 1091.

København K

Periode: Fra 1/9-04 til 1/1-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

110 kvm.

Udstyr: Køkken m. opvaskema-

skine, badeværelse m. bruse-

kabine, vaskemaskine og tørre-

tumbler.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 6170 6008 el. 

3526 8530.

Så er det slut med at få Universitetsavisen ind ad brevsprækken. 
Avisen står nu i standere på institutterne. 
Hvis du kommer til at savne at få avisen derhjemme, kan du tegne 
abonnement. Et år koster 150 kr. 

Blandt de nye abonnenter trækker vi lod om to Universitetsavisen-
cykler fra Kronan.

Vi afslører konkurrencens to vindere i avis 10 der udkommer 
den 4. juni 2004.

Du deltager ved at sende en mail med navn og adresse til 
uni-avis@adm.ku.dk eller ved at udfylde og indsende svarkuponen her.

Tegn abonnement for 
et år og vind en cykel 

som er hardcore

Ja tak! 

❏ Jeg vil gerne tegne et års abonnement 

på Universitetsavisen og deltage i konkurrencen 

om at vinde en cykel fra Kronan.

Navn

Adresse

Postnummer og by

E-mail:

Tlf.nr.

Sendes til:

Universitetsavisen
Krystalgade 16, 1.tv.
1172 København K

✃
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Kvindestemmer søges
Det Lade Kor er et m/k kor på KUA med et alsidigt repertoire der søger kvindestemmer til skønsang. 

Vi synger og hygger hver tirsdag kl. 19.00 i cafeen Finderup Lade ved Historisk Institut. 

Er du interesseret, så mød glad op og ryst dine kreative skrupler af frakken. 

Kontakt Det Lade Kor, tlf. 2720160 el. 6166 6544, e-mail: sysenia@ofir.dk. 

Kurser på DNLB
Introduktion til kemiske databaser

Tid: 25/5 kl. 9.15-11.15

Introduktion til litteratursøgning inden for biologi og zoologi

Tid: 25/5 kl. 12.00-14.00

Introduktion til Web of Science og Journal Citation Reports

Tid: 25/5 kl. 14.30-16.00

Alle kurser finder sted på kursuscentret, Danmarks Natur- og

Lægevidenskabelige Bibliotek, Nørre Allé 49.

Tilmelding: Via www.dnlb.dk – under kurser el. e-mail:

kursus@dnlb.dk

Neither
Hverken eller – eller både og: en opera? Symposium i anledning

af operaen Neither 5/6-04 i Radiohusets koncertsal. Med oplæg

af Juliana Hodkinson, Niels Brunse, Preben Iwan, Jacob F.

Schokking. Ordstyrer er lektor Michael Eigtved

Tid: 26/5 kl. 13.00-16.00

Sted: Radiohusets Relief, foyer, Rosenørns Allé

Arr.: Netværk for Musikteater, KU, Holland House og DR Radio-

symfoniorkestret 

Krigens folkeret og krigen mod terror
Oplæg ved militær juridisk rådgiver Peter Otken, Forsvarets 

auditørkorps

Tid: 9/6 kl. 16.15-18.00

Sted: Bispetorvet 1-3, lok. 214

Arr.: Den danske afdeling af International Law Association,

Ole.Spiermann@jur.ku.dk, www.ila-hq.org

DET SKER
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Særrundvisning på Rosenborg Slot
Særlig rundvisning i udstillingen ”Dronningens Kjole“ på Rosenborg Slot. 

Tilmelding til ledende senior Lars B. Struwe, e-mail: lbs@ra.sa.dk el. tlf. 3961 0209

Tid: 5/6 kl. 15.00

Sted: Rosenborg Slot

Arr.: Studenterforeningen

ROBER – Dette maleri af dronning Sophie Magdalene 

hænger også på Rosenborg Slot.

STILLINGER

FAK-stillinger

Teologi

Ekstern lektor 
Vikariat
Sted: Afdeling for Bibelsk 

Eksegese.

Indhold: Undervisning i Det Nye

Testamentes Eksegese under

den teologiske kandidatud-

dannelse. Emnekursus: Om

templet på Ny Testamentes tid 

Omfang: 2 ugentlige undervis-

ningstimer i 13 uger i efterårs-

semesteret 2004 samt evt. op-

gaveretning.

Ansøgning: Vedlæg forslag til

undervisningsplan.

Sendes til: Kirsten Busch Nielsen,

Studienævnet for Teologi, Det

Teologiske Fakultet, Købma-

gergade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Geert Hallbäck, 

tlf. 3532  3640.

Undervisningsassistent
Sted: Afdeling for Bibelsk 

Eksegese.

Indhold: Det Nye Testamentes

Eksegese under den teologiske

kandidatuddannelse. Gennem-

gang af Matthæusevangeliet.

Omfang: 2 ugentlige undervis-

ningstimer i 13 uger i efterårs-

semesteret 2004.

Ansøgning: Vedlæg forslag til

undervisningsplan.

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Studienævnet

for Teologi, Det Teologiske 

Fakultet, Købmagergade 44-

46, st., 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.   

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, 

tlf. 3532 3640.

Undervisningsadjunkter
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Undervisningsadjunktur

i hhv. Almen filosofi og reli-

gionsfilosofi samt i Kirkehisto-

rie.

Omfang: 2 stillinger på halv tid.

Ansøgningsfrist: 11/6-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne baggrund for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.   

Samfundsvidenskab

Adjunktur i sociologi 
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Forskning, undervisning

og administration. Adjunktens

forskning forventes at falde in-

den for et el. flere af institut-

tets fem temaområder: Viden

og normativitet – institutionel-

le grænser under forandring;

Arbejde og organisation – mel-

lem marked, stat og civilsam-

fund; Politik og sociale foran-

dringer – i et historisk og kom-

parativt perspektiv; Velfærd og

marginalisering; Kultur, identi-

tet og krop.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende videnskabelige kvalifika-

tioner.

Omfang: 3-årig videreuddannel-

sesstilling til besættelse pr.

15/10-04 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 11/6-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se 

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Abrahamson, 

tlf. 3532 3941, e-mail: 

peter.abrahamson@

sociology.ku.dk.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i offentlig

forvaltning med særlig henblik

på økonomistyring.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk – ledige

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Torben Beck Jørgensen,

tlf. 3532 3413.

Adjunktur i sociologi
Sted: Sociologisk Institut. 

Indhold: Den der ansættes i stil-

lingen skal kunne undervise i

almen sociologi dels ved ba-

chelor-uddannelsen og dels

ved Institut for Folkesundheds-

videnskab. Adjunktens forsk-

ning forventes at falde inden

for et el. flere af instituttets

fem temaområder: Viden og

normativitet – institutionelle

grænser under forandring; 

Arbejde og organisation – mel-

lem marked, stat og civilsam-

fund; Politik og sociale foran-

dringer – i et historisk og kom-

parativt perspektiv; Velfærd og

marginalisering; Kultur, identi-

tet og krop.

Omfang: 3-årig videreuddannel-

sesstilling til besættelse pr.

15/10-04 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 11/6-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se 

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Abrahamson, 

tlf. 3532 3941, 

e-mail: peter.abrahamson@

sociology.ku.dk.

Undervisningsassistent  
Sted: Økonomisk studienævn.

Indhold: Til en økonomisk øvelse

i spilteori.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgning: Oplys om evt. ho-

vedstilling og vedlæg oplysnin-

ger om faglige og pædagogi-

ske kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2., 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.



Til besættelse: 1/9-04 for 1 el. 

3 år med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgning: Stiles til Rektor for

Københavns Universitet.

Sendes til: Studieleder Palle

Schantz Lauridsen, Institut for

Nordisk Filologi, Njalsgade 120,

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studienævnet for Dansk, 

tlf. 3532 8316 el. lektor Mie 

Femø Nielsen, tlf. 3532 8356. 

Eksternt lektorat i 
engelsksproget litteratur 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Der vil blive lagt særligt

vægt på at ansøgeren har kva-

lifikationer inden for britisk ro-

mantisk litteratur og kultur og

kan undervise bredt i perioden

det 19. århundrede.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgning: Stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Lene

Østermark-Johansen, Engelsk

Institut, Njalsgade 130, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Eksternt lektorat 
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold: Undervisning på kandi-

datuddannelsen i Pædagogisk

psykologi. 

Ansøgnings sendes til: Studie-

nævnet for Pædagogik, Insti-

tut for Medier, Erkendelse og

Formidling, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Peter Østergaard

Andersen, e-mail:

petoest@hum.ku.dk.

Instruktorer/
eksterne lektorer
Sted: Asien-afdelingen.

Indhold: 1 instruktorstilling i ki-

nesisk 1, 2 instruktorstillinger i

japansk 1, 1 UA stilling i Ja-

pansk 1,  konversation, 1 UA

stilling i Japansk II, moderne

tekst m. øvelser, 1 UA stilling i

Koreansk II, tekst og gramma-

tik, 1 UA stilling i Koreansk II,

øvelser, 1 UA stilling i Sanskrit

II, 1 UA stilling i Tibetansk III,

konversation, 1 EL stilling i

Koreansk III, tekst og gramma-

tik, 1 EL stilling i Koreansk III,

klassisk, 1 EL stilling i Tibetansk

II, tekstlæsning, 1 EL stilling i

Tibetansk III, tekstlæsning, The

basic of Tibetan philosophical

debate.

Omfang: Undervisning i 14 uger

pr. semester. 

Ansøgning sendes til: 

Studieleder Marie Roesgaard,

Asien-afdelingen, Leifsgade 33,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet, Asien-afdelingen, 

tlf. 3532 8822.

Naturvidenskab

Professorat
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents: 5-year position as pro-

fessor in epithelial physiology.

To be appointed: As soon as pos-

sible.

Deadline for applications: 

15 June, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ab-

stract. See 

www.ku.dk/led/generel.

Additional information: 

Institutleder Erik Hviid Larsen,

e-mail: ehlarsen@aki.ku.dk, 

tlf. 3532 1642.

Professorat
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents: 5-year position as pro-

fessor in muscle physiology.

To be appointed: As soon as pos-

sible.

Deadline for applications: 

15 June, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ab-

stract. See 

www.ku.dk/led/generel.

Additional information: 

Institutleder Erik Hviid Larsen,

e-mail: ehlarsen@aki.ku.dk, 

tlf. 3532 1642.

Lektor i muskelmetabolisme 
Vikariat
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Regulering af substrat-

metabolisme i skeletmuskula-

tur. Forskning inden for områ-

det med specielt henblik på

glukosestofskiftet.

Kvalifikationer: Inden for cellu-

lære og molekylære mekanis-

mer, herunder signaltransduk-

tion, relateret til fysisk aktivi-

tet og muskelmetabolisme. 

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Undervisningsassistent
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Undervisning på Bota-

nisk-Terrestrisk Sommerkursus 

i Frederikshavn på 1. år af ba-

cheloruddannelsen i biologi.

Kvalifikationer: Artskendskab til

danske karplanter. 

Omfang: Et el. flere af 5 hold a 3

kursusdage i juli og august

2004.

Ansøgning sendes til: Jette 

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

mrk. ‘Botanisk-terrestrisk som-

merkursus’. 

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Peter Milan Petersen, Biologisk

Institut, tlf. 3532 2266, e-mail:

milan@bot.ku.dk.

Instruktorer
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Instruktorater i blok 1

og 2.

Ansøgning: Skema fås på Kemi-

studienævnets kontor, lok. 

B 204.

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

TAP-stillinger

Regnskabschef 
Genopslag
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet. Driftsområdets

økonomifunktion.

Indhold: Budgetlægning,

budgetopfølgning og regn-

skabsaflæggelse. Udvikling og

design af rapporter fra Køben-

havns Universitets administra-

tive systemer. Analytiske opga-

ver, tilrettelæggelse af lønfor-

handlinger, deltagelse i det ud-

viklingsarbejde af Driftsområ-

dets økonomifunktion.

Kvalifikationer: Veldokumente-

rede erfaringer fra lign. stilling

og lederpotentiale.

Ansøgningsfrist: 27/5-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Udstillingsarkitekt til 
Statens Naturhistoriske 
Museum
Sted: Zoologisk Museum, Univer-

sitetsparken 15. 

Indhold: Stedfortræder for ud-

stillingslederen, planlægning

og research af nye udstillinger.

Udarbejdelse af skitser og mo-

deller. Projektstyring og admi-

nistrativt arbejde.

Kvalifikationer: Designer el. arki-

tekt med udstillingserfaring,

håndværksmæssig erfaring og

materialekendskab, godt kend-

skab til engelsk og it.

Ansøgningsfrist: 27/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Studievejleder 
Sted: Slavisk Studienævn, 

Østeuropainstituttet.

Indhold: Studievejledning 

i alt 50 timer pr. semester.

Til besættelse: 15/8-04.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Joel Nordborg Nielsen, Slavisk

Studienævn, Østeuropainsti-

tuttet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/6-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Joel Nordborg Nielsen, 

tlf. 35328525.

Kontorelev
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Bl.a. en god og praktisk

oplæring i at planlægge, ud-

føre og følge op på forskellige

administrative opgaver, fx bud-

get, regnskab, studie- og, per-

sonaleadministration, rejser

etc.

Kvalifikationer: Bestået 2-årig

HG, HH el. HF/Studentereksa-

men.

Til besættelse: 1/8-04.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Eileen

Møller Nielsen, tlf. 3532 1364,

e-mail: eileen@diku.dk.

Andre stillinger 

Praktikant
Sted: Det Danske Institut i 

Damaskus.

Indhold: Praktikanten skal arbej-

de for Det Danske Institut i 

Damaskus med registrering af

materiale indgået til bibliote-

ket, forberedelse og afholdelse

af kulturelle aktiviteter, forestå

oversættelser fra arabisk til

dansk og endeligt bistå med

diverse forefaldende admini-

strativt arbejde. Stillingen er

ulønnet.

Kvalifikationer: Det er en for-

udsætning at ansøgeren har

kendskab til arabisk.

Omfang: 6 mdr. til besættelse

1/9-04.

Ansøgning: Vedlæg kortfattet cv.

Sendes til: Kulturråd Jørgen Bæk

Simonsen, Den Danske Ambas-

sade i Damaskus, via Postfor-

sendelsen, Udenrigsministeriet,

Asiatisk Plads 2, 1448 Køben-

havn K. el. til Det Danske Insti-

tut i Damaskus, P.O.B. 12 62,

Damascus, Syria.

Ansøgningsfrist: 10/6-04.

Yderligere oplysninger: Institut-

tet, e-mail: did@scs-net.org.

Sekretariatsleder til Danske
Studerendes Fællesråd
Indhold: Daglig drift af DSFs se-

kretariat; daglig driftsøkonomi

i foreningen; personaleansvar;

bistå organisations- og økono-

misekretær med opgaver af

økonomisk og administrativ

karakter samt udvikling af ad-

ministrative værktøjer; kontakt

til leverandører; assistere DSF’s

politiske ordførere.

Omfang: 25 timer/uge. 

Ansøgning sendes til: Danske 

Studerendes Fællesråd, H.C.

Andersens Boulevard 51, st.tv.,

1553 Kbh. V. Mrk. ‘Ansøgning’.

Ansøgningsfrist: 23/6-04.

Yderligere oplysninger: 

Organisationssekretær Michael 

Zelbrin, tlf. 3332 4813 el. 

2819 4500, e-mail: 

mz@dsfnet.dk.

Ph.d.-stipendier

Humaniora

Ph.d.-stipendium i 
kommunikation
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Kommunikation med

særligt henblik på danske/nor-

diske forhold set i en interna-

tional sammenhæng. Projektet

kan placeres inden for ét el.

flere af områderne: Kampag-

netilrettelæggelse og faglig

formidling, kulturformidling,

organisationskommunikation

(intern og ekstern), metoder i

kommunikationsfaget, multi-

medier, mundtlig kommunika-

tion, netkommunikation, poli-

tisk kommunikation og visuel

æstetik, design og layout.

Omfang: Til besættelse pr. 1/9-04

el. snarest derefter for en stu-

dieperiode på indtil 3 år.

Ansøgning: Skema fås på

www.hum.ku.dk/forskning el.

ved henvendelse til Lene 

Ranfelt, tlf. 3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk. Sendes

med bilag i 4 eks.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk.

Det Humanistiske Fakultet
Indhold: 19 ph.d.-stipendier.

Kvalifikationer: Bestået kandi-

datuddannelse el. tilsvarende

senest 31/1-05. Ansøgere skal

på ansøgningstidspunktet have

afleveret speciale, således at

de kan vedlægge specialeudta-

lelse sammen med ansøgnin-

gen.

Omfang: Studieperiode på indtil

3 år til besættelse 1/2-05. 

Ansøgning: Indgives på ansøg-

ningsskema, og det fremgår

hvilke bilag der skal medsen-

des. Ansøgningsskema fås på

www.hum.ku.dk/forskning el.

ved henvendelse til  Lene 

Ranfelt, tlf. 3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk. Sendes

med bilag i 6 eks. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 16/8-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk.
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Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab

Adjunktur i 
Oral Rehabilitering
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: 3-årig stilling som ad-

junkt inden for området oral

rehabilitering ledig til besæt-

telse snarest muligt. Stillingen

omfatter forskning og under-

visning samt kliniske odontolo-

giske funktioner inden for oral

rehabilitering, herunder funk-

tionsmæssige, protetiske, im-

plantologiske og materiale-

mæssige aspekter af fagområ-

det. Forpligtelse til publicering/

videnskabelig formidling samt

deltagelse i udvikling af afde-

lingens fagområder og kliniske

administrative funktioner.

Ansøgningsfrist: 15/7-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500.

Adjunktur
Sted: Institut for Medicinsk 

Biokemi og Genetik. 

Indhold: Stillingen fokuserer på

studiet af genekspression, fx

inden for stamcelleforskning,

diabetesforskning, genmedi-

cin/peptidnukleinsyrer el. mo-

lekylær epithelcellebiologi.

Ansøgningsfrist: 1/6-04.

Fuldt opslag: www.imbg.ku.dk

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

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Niels Grunnet, 

tlf. 3532 7724, e-mail: 

grunnet@imbg.ku.dk.

Humaniora

Ekstern lektor
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling, Afdelin-

gen for Retorik.

Indhold: Undervisning i Stemme-

brug på grunduddannelsen og

tilvalg i retorik.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævn for retorik, Institut for

Medier, Erkendelse og Formid-

ling, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S

Ansøgningsfrist: 7/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Charlotte Jørgensen, 

tlf. 3532 8878.

Eksternt lektorat 
Sted: Dansk – studiemønsteret i

organisationskommunikation.

Indhold: Ledelseskommunikation

og medieret selvfremstilling på

fagets overbygning inden for

studiemønsteret organisations-

kommunikation. Du skal pri-

mært undervise i organisa-

tionsteori, ledelsesteori, agen-

da-setting og public relations

og sekundært i formidling og

almen kommunikationsteori.



Disability in old age. Longitudi-

nal population-based studies of

the disablement process  

Doktorand: Lektor, afdelings-

leder, ph.d. Kirsten Avlund.

Tid: 25/6-04, kl. 14.00. 

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Officielle opponenter: Jack 

Guralnik, MD, Ph.D. og prof.,

dr.med. Kaare Christensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Finn Diderichsen, 

tlf. 3532 7988.

Afhandlingen: Kan købes i Uni-

versitetsbogladen, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3B for 

200 kr. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til 

Fakultetssekretariatet.  

Glycerol Trinitrate-Induced Head-

ache: An experimental model of

headache in humans  

Doktorand: Afdelingslæge Helle

Klingenberg Iversen.

Tid: 29/6-04, kl. 14.00.

Sted: Dam auditoriet, Panum 

Instituttet.

Officielle opponenter: Prof. Peter

Goadsby og overlæge, dr.med.

Flemming W. Bach.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

prof., overlæge, dr.med. Olaf

B. Paulson, tlf. 3545 6710.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, neurolo-

gisk afdeling, Amtssygehuset i

Glostrup el. per e-mail:

hki@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Jura

Punishing and Controlling – 

a Socio-Legal Study of Decisions

to Incarcerate in Danish County

Courts

Kandidat: Cand.jur. Rasmus

Heugh Wandall.

Tid: 21/6-04, kl. 14.00.

Sted: Anneks A, Studiegården,

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Det Juridiske Dekanse-

kretariat, Skindergade 14 samt

på Juridisk Laboratorium, 

Studietræde 34.

Samfundsvidenskab

Demokratisering og individuali-

sering af fattigdommen? En

kvantitativ og kvalitativ belys-

ning af fattigdom i Danmark  

Kandidat: Cand.scient.soc.

Carsten Kronborg Bak. 

Tid: 1/6-04, kl. 13.00-15.30. 

Sted: Anneks A, Studiegården,

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til Sociologisk Institut,

tlf. 3532 3948.  

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Angiotensin II Receptor Blockade

in Diabetic Nephropathy  

Doktorand: Cand.med. Steen 

Andersen.

Tid: 11/6-04, kl. 14.00.

Sted: Steno Diabetes Center,

Niels Steensens Vej 6, 

Gentofte.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Carl Erik

Mogensen og lektor, dr.med.

Bo Feldt-Rasmussen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Arne Høj Nielsen, 

tlf. 4488 3991.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, 

Alrunevej 16, 2900 Hellerup, 

e-mail: stan@steno.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.  

Electromagnetic fields and he-

alth effects – epidemiological

studies of cancer, diseases of 

the central nervous system and

arrhythmia-related heart disease  

Doktorand: Overlæge, ph.d. 

Christoffer Johansen.

Tid: 11/6-04, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Studiegår-

den, Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Prof. 

Maria Bletner og prof. 

Elsebeth Lynge.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Per Kragh Andersen, tlf.

3532 7908.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Afdeling

for Psykosocial Kræftforskning,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Human gastric lipase  

Doktorand: Cand.med. Morten

Wøjdemann.

Tid: 18/6-04, kl. 14.00. 

Sted: Rigshospitalets auditorium

II, Blegdamsvej 9. 

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Ove Schaffa-

litzky de Muckadell og over-

læge, dr.med. John Christian-

sen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Stig Bondesen, 

tlf. 3816 4025.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Rosen-

holms Allé 6, 2500 Valby, 

e-mail: mwojde@dadlnet.dk.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

STØTTE 

Legater

Dr.med.vet. Axel Thomsen
og Hustru Martha Thomsen,
født Haugen-Johansens 
Legat
Støtte: 60.000 kr. til videnskabe-

lig psykiatrisk forskning. Hvis

en ansøger der arbejder med

udforskning af den manio-de-

pressive psykose kommer i be-

tragtning, forhøjes legatporti-

onen til 100.000 kr.

Ansøgning: Stiles til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet

ved Københavns Universitet.

Sendes til: Legatets efor, profes-

sor, dr.med. Tom Bolwig, Psy-

kiatrisk afd. O, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 2/6-04, kl. 12.00.

Herboms Legat for 
Botanikstuderende
Målgruppe: Studerende med spe-

ciale i botanik på KU’s naturvi-

denskabelige fakultet.

Støtte: Til bogindkøb der er di-

rekte nødvendigt for specialet.

Ansøgning: Vedlæg prioriteret

og prissat bogliste; cpr.nr., pri-

vatadresse, tlf.nr., bankens

reg.nr. og kontonr. Ansøgnin-

gen skal attesteres af vejleder

el. forskningsgruppeleder.           

Sendes til: Herboms Legat, Att.:

Marianne Philipp, Biologisk In-

stitut, Øster Farimagsgade 2D,

1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-04, 

kl. 12.00.   

Legatuddelinger

Hotelejer Anders Månsson
og Hustrus Legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning

ved uddelingen, har modtaget

direkte besked fra SU-konto-

ret. Der er uddelt i alt 900.000

kr. i portioner a 10.000 kr.

Prisopgaver

Fremtidens 
velfærdssamfund
Støtte: FTF ønsker et velfærds-

samfund med vækst og vel-

stand der giver den enkelte

muligheder for et rigt og ud-

viklende liv. Et samfund der

baserer sig på fællesskab og

demokrati, social tryghed og 

lige muligheder for alle.

Velfærdssamfundet skal sikre

borgerne serviceydelser med

kvalitet og skabe grundlaget

for et holdbart og konkurren-

cedygtigt samfund. Prisopga-

ven skal forholde sig til de ud-

fordringer som det danske

velfærdssamfund står overfor

holdt op mod FTF’s mål for

velfærdssamfundets udvikling. 

Frist: 1/8-04.

Fuldt opslag: 

www.ftf.dk/prisopgave.

Sundhedsvidenskab

Modulation of cardiac gap junc-

tion function by the antiarrhyt-

mic peptide analogue ZP123: A

new strategy for the prevention

of ischemia-induced ventricular

tachyarrhytmias

Kandidat: Anne Louise Kjølby.  

Tid: 24/5-04, kl. 14.15.

Sted: Hannover Auditoriet, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren på

alk@zp.dk.  

A functional and structural basis

for TCR cross-reactivity in multi-

ple sclerosis

Kandidat: Helle Jacobsen.  

Tid: 28/5-04, kl. 14.00.

Sted: Aud. B, Teilum Bygningen,

Righospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, 

e-mail: hjj26@cam.ac.uk, 

tlf. +44 1223 333716. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeHelleJacobsen.htm.

Coupling of neural activity and

blood flow in rat cerebellar cor-

tex: influence of potassium and

synaptic inhibition

Kandidat: Kirsten Caesar.  

Tid: 28/5-04, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, 

e-mail: kcaesar@mfi.ku.dk, 

tlf. 3532 7415. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeKristenCaesar.htm.

Parents’ labour market partici-

pation and children’s health and

wellbeing in the five Nordic

countries in 1996 and the chan-

ges from 1984 to 1996

Kandidat: Charlotte Reinhardt

Pedersen.  

Tid: 2/6-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-historisk 

Museums auditorium, Bred-

gade 62. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

sif@si-folkesundhed.dk el. til

Statens Institut for Folkesund-

hed. Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeCharlotte-

ReinhardtPedersen.htm. 

Nickel allergy: studies of 

preventive exposure legislation,

systemic oral exposure and 

immunological mechanisms  

Kandidat: Christian Stab Jensen.  

Tid: 2/6-04, kl. 15.00.

Sted: Store Auditorium, Gentofte

Amtssygehus.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

chstje01@gentoftehosp.kbham

t.dk, tlf. 3977 3212. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeChristianStab-

Jensen.htm.

Investigations of chromosomal

aberrations and DNA content in

early stages of testicular germ

cell cancer: Implications for the

pathogenesis

Kandidat: Anne Marie Ottesen.  

Tid: 3/6-04, kl. 14.30.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

amott@rh.dk. Se også www.

sund.ku.dk/ph.d.-forsvar/resu-

meAnneMarieOttesen.htm.

Lens flúorescence as a marker of

aging in relation to heritability,

diabetes mellitus and ischemic

heart disease

Kandidat: Line Kessel.

Tid: 4/6-04, kl. 14.00.

Sted: Lille Auditorium, Amtssyge-

huset i Herlev.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: li-

ne.kessel@dadlnet.dk. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeLineKessel.htm.

Post and cores: 

effect of bonding in vitro

Kandidat: Alireza Sahafi.  

Tid: 7/6-04, kl. 14.00. 

Sted: Haderup auditoriet, Panum

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

ars@odont.ku.dk.

Humaniora

Stress and Accent. Prominence

Relations in Southern 

Standard British English

Kandidat: Christian Jensen. 

Tid: 11/6-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, Diaman-

ten samt på Institut for Almen

og Anvendt Sprogvidenskab.

The Nature of Film Acting: 

A Realist Approach

Kandidat: Johannes Riis. 

Tid: 18/6-04, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, Diaman-

ten samt på Institut for Film-

og Medievidenskab.

Lærerarbejdets koreografi – en

empirisk undersøgelse af læreres

praksis, habitus og professionel-

le stil

Kandidat: Martha Mottelson.

Tid: 30/6-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.
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THE NATURE OF FILM ACTING – Ph.d.-forsvar ved

Johannes Riis 18. juni kl. 13. Her er det årets kvindelige Oscar –

Charlize Theron i ”Monster“.



Biblioteks læsesal Øst, Diaman-

ten samt på Institut for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik. 

Naturvidenskab

Effects of iron and multi-micro-

nutrient supplementation on 

geophagy, Ascarislumbricoides

reinfection, iron status and

growth among Zambian school-

children in Lusaka

Kandidat: Mbiko F. Nchito.

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

Sted: Danish Bilharziasis Labora-

tory, Jægersborg Allé 1D, 

Charlottenlund.

Idrættens illusoriske Intimitet

Kandidat: Cand.scient. 

Jan Toftegaard Nielsen.

Tid: 4/6-04, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, Aud. 1

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Biblioteket, Institut for

Idræt, Nørre Allé 51. Kan

købes hos boghandlere fra 

4/6-04.

Idræt som kommunal velfærd –

Mentalitet, velfærd og idræts-

politik i København, Ballerup og

Skive 1870-1970

Kandidat: Cand.scient. Morten

Mortensen.

Tid: 7/6-04, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, Aud. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Biblioteket, Institut

for Idræt, Nørre Allé 51. Kan

købes hos boghandlere fra 

7/6-04.

Danish Trichoptera – species 

diversity, biological traits, and

adult dispersal

Kandidat: Cand.scient. Peter 

Wiberg-Larsen, afdelingsleder i

Fyns Amt.

Tid: 11/6-04, kl. 13.00.

Sted: Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Helsingørsgade 51,

3400 Hillerød.

Gorestein Homological Algebra

Kandidat: Cand.scient. Henrik

Holm.

Tid: 18/6-04, kl. 15.15.

Sted: Auditorium 4, H.C. Ørsted

Instituttet.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: holm@math.ku.dk.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

From bad – to worse – to war! 
The Middle East Conflict
Lars Blinkenberg, tidligere ambassadør i Damaskus

Tid: 24/5 kl. 8.15

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, lok. RO III

Arr.: Institut for Statskundskab

Modulation of NF-kB activity
Dr. Simona Saccani, Institute for Research in Biomedicine, Bellinzo-

na, Switzerland

Tid: 25/5 kl. 10.00-11.30

Sted: Symbion, Fruebjergvej 3, meeting room M2

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre, www.bric.dk

Organisationen af den kliniske bakteriologi 
i Frankrig og Danmark
Prof. Henri Monteil, Strasbourg og Jens K. Møller, Århus

Tid: 25/5 kl. 15.00-17.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Reconciliation and Justice in Post-Apartheid
South Africa: An Update of the Last Ten Years
Dr. Charles Villa-Vicencio, University of Cape Town, Director for the 

Institute for Justice and Reconciliation

Tid: 26/5 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies

Industriens mænd: 
netværk og overlevelse i krigstid
Joachim Lund, Copenhagen Business School

Tid: 26/5 kl. 19.00

Sted: Blixensalen, Det Sorte Diamant

Arr.: Besættelsen og Erhvervslivet, Det Kongelige Bibliotek. 

50 kr. for ikke-medlemmer

Vietnam’s Economy: 
Recent Development and Reforms
Vu Xuan Nguyet Hong, Central Institute for Economic Management

(CIEM), Hanoi, Japan

Tid: 27/5 kl. 15.00-16.30

Sted: Leifsgade 33, lok. 305, 3. sal.

Arr.: NIAS

Klimasignalet i grønlandske iskerner
Lektor Katrine Krogh Andersen, Niels Bohr Instituttet

Tid: 27/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Den Kjerlighedens Gjerning af erindre en 
Afdød – en fortolkning af Søren Kierkegaards
begravelse
Prof. emeritus, dr.theol. Jens Glebe Møller

Tid: 27/5 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Ethnos-begrebet i Hellas – politisk mobilisering
af ‘etniske ressourcer’
Thomas Heine Nielsen

Tid: 2/6 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1. sal, 

lok. 1.1. De der ikke har nøglekort, skal ringe på hos sekretæren

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik
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GÆSTEFORELÆSNINGER

Aesthetics, Identity, and the Grounding 
of Modern Medicine
John Harley Warner, Yale University

Tid: 1/6 kl. 14.30

Sted: Biblioteket, Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1.

Arr.: Forum for Tværvidenskabelig Medicinhistorisk Forskning,

sbj@mhm.ku.dk

John Harley Warner er professor ved Department of Medicine 

and Science, Yale University. Med bogen ‘The therapeutic perspec-

tive’ fra 1984 blev han en af de mest citerede yngre medicinhisto-

rikere. Han sætter fortsat standarder for faget, og er nu ved at 

afslutte endnu en bog med titlen ‘Bedside Stories’. Ved hjælp af

samtidige fotografiske vidnesbyrd og patientjournaler under-

søger han 1800-tallets medicinske æstetik og identitet. »This will

be a highly visual talk that will draw especially on the hospital

medical chart and on dissection room photographic portraiture,

both placed in aid of suggesting a larger argument. Also my focus

will be ‘in America’, though I hope that the wider issues I raise

transcend the American context,« skriver Warner.
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Af Gry Gaihede 

Bagsideredaktionen har intet overblik over mængden af institut- og fakultetsorga-
ner på Københavns Universitet. Hver onsdag udgiver FADL og Det medicinske
Studenterråd dog et blad der særligt kalder på opmærksomhed. MOK, hed-

der det. Min Ordentlige Kleppert, betyder det. Måske.
Bladet udkom den 12. maj i vanlig erigeret stil. På forsidecollagen er Frede

iklædt muskler, nitter og sværd – intet andet. Ved hans fod knæler Mary iført
udslået hår og kæder. Forklaringen følger på side 3 i bladets eneste redakti-
onelle artikel: »Vi må simpelthen ud med vores royale liderlighed,« står
der. Ud kommer den. Masturbation Over Kronprinseparret.

Man Orker Knapt
På side 3 finder man tillige løsningen på sidste uges konkurrence.
Under overskriften »Skandale-patten!!« kan man læse at »For-
slagene har væltet ind over os!! Til vores store overraskelse er
der hele to personer, der har slæbt deres dovne corpi hele
vejen op til MOKs postkasse. Alternativt kan tusinde aber
med tusinde skrivemaskiner være sluppet løs fra Panums
dybe, mørke kældre, taget elevatoren op til 2. sal,
smidt skrivemaskinerne væk, fundet 1000 kuglepen-
ne, fundet 1000 udgaver af MOK og udfyldt dem al-
le, for derefter at tabe én ned i postkassen.« 

Alle udråbstegnene og den sunde selvironi
kan ikke camouflere den forsvindende læser-
interesse. Man Orker Knapt.

Mindre Orners Kult
Ugens konkurrence er anderledes so-
ber. MOK har nemlig ladet seks nye
»kunstfærdige royale kærestemær-
ker« producere. På frimærkerne 
poserer kronprinsen med ræk-
ken af ekskærester. Man kan

vinde seks Crown øl hvis man kan huske deres navne. Vi iler videre med referencen
http://mok.info selv om »kun royale lægestuderende kan deltage.«

Så følger et opslag med annoncer vedrørende studienævn, klinikudvalg, eksa-
menstilmeldingsfrister og et portrætfoto af en studievejleder ledsaget af teksten

»MOKs egen Christen til pigerne... åh... drengene... åh...« Pigerne og drengene
takker Mindre Orners Kult for at dele deres egen Christen med alle os. 

Manifest Over Kropslugte
Tegningen på side 6 »Børges hvad?« er helt enormt ulækker. Et læs lort

in the making.
På midtersiderne igen kronprinseparret. Ansigter i fuld størrelse

uden øjne. Man kan klippe dem ud og bruge dem som masker.
Herefter flere annoncer. 

At »eksklusivt lægevikarhold på thoraxkirurgisk afdeling
Rigshospitalet søger nyt medlem« og »studerende i klinik fø-

ler sig som uerfarne stikkere meget udsat på afdelinger
hvor prævalensen af hepatitis er høj« taler jo for sig selv. 

At man kan møde »John Hvarre, der har isoleret et
aktivt stof i vand, der kan afhjælpe hudproblemer« er

glædeligt, men opfordringen »Hvis din underviser
udebliver, så skriv til udeblevne@studmed.ku.dk«

kunne kalde på en forklaring. 
Hvis redaktionen bag Manifest Over Krops-

lugte er repræsentativ for de medicinstude-
rende, er det måske årsagen til at undervi-

serne bliver hjemme? Eller måske har de
simpelthen fået et bedre tilbud da 

Missekat Overraskede Kirurg? ■

gbg@adm.ku.dk

ANMELDELSE ▼  

At Medicin er et af de våde fag, kan man forvisse sig om ved at bladre i
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift – MOK

Organet med den højeste 
STÅ-procent




