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

Universitetsavisen
14 0415 10

Religiøs vold 
mod underviser 
En ekstern lektor i arabisk og hebraisk er
blevet overfaldet efter at have læst op af ko-
ranen. De studerende og ansatte på Carsten
Niebuhr er chokerede, og politiet står på bar
bund  LÆS SIDE 2

Miljøproblemer 
på Biologi
Biologistuderende får hovedpine og udslæt
af deres undervisningsmiljø, viser ny under-
søgelse. Dårlig instruktion i håndtering af
kemikalier og dårlige lokaleforhold er blot
et par af kritikpunkterne  LÆS SIDE 3

Tillidskvinde 
kontra mellemleder
Hvem er bedst til at repræsentere det admi-
nistrative personale i den nye bestyrelse?
Valgets to spidskandidater til posten krydser
klinger  LÆS SIDE 4-5

Jens Bangsbo er i år 
endelig tiltrådt sit 
professorat på Institut
for Idræt på fuld tid 
efter tre år som 
assistenttræner i den
italienske fodboldklub
Juventus  LÆS SIDE 8-9

Fodboldprofessor
tilbage på KU
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Tyrkiske 
vintergækker
I N T E G R AT I O N  – På overfladen har botanik og integration ikke vanvittigt
meget med hinanden at gøre. Men forleden blev de to fænomener koblet sam-
men da børn af blandet etnisk herkomst satte 3.000 vintergækløg i jorden. Det
var børn fra 6.-7. klasse på Dyvekeskolen på Amager og en flok voksne der ryk-
kede ud for at skabe en fælles blomsterpark i deres parcelhusafdeling af Urban-
planen Remisevænget Vest. Årsagen til den utraditionelle event var at vinter-
gækken ikke som mange måske tror, er en dansk blomst, men derimod ærketyr-
kisk. Manden bag initiativet var mag.art. ved Botanisk Museum Michael Sterll.
»Min – måske noget naive – vision er at få botanik og indvandrerintegration til
at hænge sammen,« sagde han til Politiken som fulgte plantningen af vinter-
gækkerne. »En stor del af ungerne er andengenerationsindvandrere, og I skulle
have set deres begejstring da det gik op for dem at vores vintergækker også var
indvandrere fra den anatolske højslette.«

Skriftlighed i gymnasiet skal styrkes
EVA LU E R I NG  – Ledelsen på det enkelte gymnasium skal være mere tydelig,
tage ansvar og sikre en fælles tilgang til arbejdet med skriftlighed. Lærerne skal
blive bedre til at samarbejde – også på tværs af faggrupper. Sådan lyder det i en
rapport som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har offentliggjort. EVA
har evalueret skriftligheden i gymnasiet både på skoleniveau og i de tre fag
dansk, biologi og samfundsfag, og temaer som aktiv ledelse, videndeling og
samarbejde mellem lærergrupper er centrale i mange af rapportens anbefaling-
er. Evalueringen anbefaler blandt andet at ledelsen sikrer at det enkelte gymna-
sium udarbejder retningslinjer for samarbejdet om skriftlighed. Inden for det
enkelte fag er der god faglig sammenhæng mellem fx det mundtlige og det
skriftlige arbejde, vurderer den eksterne evalueringsgruppe. Men både på
tværs af faggrupper og inden for de enkelte faggrupper trænger samarbejdet til
at blive styrket.

Inventarpolitik på KU
A R B E J D S M I L J Ø  – Arbejdsmiljørådet har iværksat et projekt med henblik på
at udarbejde retningslinjer og kravspecifikationer for inventar i undervisnings-
lokaler på Københavns Universitet. Formålet med projektet er at skabe et red-
skab der kan sikre at forholdene i undervisningslokaler og studiepladser på KU
er tilfredsstillende for undervisere og studerende. Der er nedsat en gruppe
sammensat af undervisere, studerende, repræsentanter fra driftsområder og
teknisk administration. Alle fakulteter er med i gruppen der har til opgave at
afgrænse projektet, afdække problemer og komme med ideer til form og ind-
hold. Den endelige udarbejdelse at rapporten varetages af Arbejdsmiljøsektio-
nen. Da gruppen er interesseret i at få et bredt kendskab til meninger om for-
holdene, er der oprettet en mailadresse til formålet. Det vil ikke være muligt at
få besvaret spørgsmål om specifikke lokalemæssige forhold. Man kan skrive til
inventar@adm.ku.dk til og med fredag den 5. november.

Af Lise K. Lauridsen

Slået ned for at læse op af
Koranen.« Sådan præsen-
terer B.T. historien om en

ekstern lektor på Københavns
Universitet der er blevet ban-
ket af arabisk talende mænd. 

Årsagen til overfaldet er an-
giveligt at J. skulle have læst
op af Koranen for ikke-musli-
mer i forbindelse med sin
undervisning.

Den jødisk-marokkanske un-
derviser har siden overfaldet
den 5. oktober været syge-
meldt. Først forlyder det i
dagspressen at underviseren
er blevet overfaldet af fem
mænd foran Det Teologiske
Fakultet i Købmagergade hvor
han underviser i Hebræisk. 

Da Københavns Politi af
egen drift tager sagen op og
afhører den eksterne lektor ta-
ger sagen imidlertid en lidt an-
den drejning. Den eksterne
lektor er blevet kontaktet af tre
mænd i nærheden af Hovedba-
negården, forlyder det nu. 

Kriminalinspektør i Køben-
havns Politi Per Leo Jepsen
fortæller: »De tre mænd er
smilende og venlige og siger at
de er glade for hans undervis-
ning, så da J. bliver opfordret
til at køre med, sætter han sig
ind i bilen uden at ane uråd. I
bilen ændrer stemningen sig.
De spørger hvorfor han recite-
rer koranen for ikke troende?
Han svarer at det er som led i
undervisningen. Gernings-

mændene starter derefter med
at slå ham i ryg og nyrer og
sætter ham efter ti minutter af
ved Zoologisk Have med be-
skeden om at han skal tænke
sig grundigt om før han mel-
der hændelsen til politiet.«

Ifølge Islamisk Trossamfund
er der ingen problemer i at ik-
ke-muslimer læser op af Kora-
nen. Alligevel er Per Leo Jep-
sen  overbevist om at de tre
mænd er muslimer. Den eks-
terne lektor kender dog ikke
gerningsmændene fra under-
visningen eller andre sammen-
hænge.

»Det bliver meget svært at
opklare sagen, for der er
mange arabisk talende mænd i
København. Vi har brug for
vidner, før vi kan komme vide-
re,« siger Per Leo Jepsen.

Københavns Politi har ikke
tænkt sig at afhøre studerende
om sagen, men hvis nogen har
information af interesse for
efterforskningen, opfordres de
til at ringe til politiet.

Rystet, men fattet
Overfaldet har berørt de stu-
derende og ansatte i Snorres-
gade på Amager dybt. Hvor-
dan kan oplæsning fra Kora-
nen i forbindelse med under-
visningen lede til vold? 

Afdelingsleder for Carsten
Niebuhr Claus V. Pedersen be-
skriver stemningen som rystet,
men fattet.

»Det er magtpåliggende for
os at vi har et frit og åbent mil-

jø uden sværdslag. Vi vil ikke
acceptere at der bliver lagt
pres på undervisere. Selv om
der er både troende muslimer
og jøder på vores studier, så
har det hidtil ikke været et pro-
blem at vi behandler religion
videnskabeligt. Det kan godt
være lidt af et chok for nogle 1.
årsstuderende at høre deres
religion blive behandlet histo-
risk og kritisk når man er vant
til at høre om religion på en
helt anden måde, men alle stu-
derende lærer at vi ikke under-
viser i tro som sandhed her,«
siger Claus V. Pedersen.

Studerende på Nærorien-
talsk Arkæologi David Birk
finder overfaldet absurd: »Jeg
var til den time hvor J. recite-
rede fra Koranen. Det tog mås-
ke fem sekunder og indeholdt
på ingen måde nogen religiøs
kritik, men blev brugt til at be-
lyse noget i vores arabisk-
undervisning. Det er fuldstæn-
dig skrækkeligt hvis man kan
få tæsk på gaden for det. Men
det her må selvfølgelig ikke
gribe om sig, så man ikke tør
sige sin mening fordi væggene
har ører,« siger David Birk der
godt kan forstå hvis deres læ-
rer ikke har lyst til at undervi-
se holdet længere.  

likl@adm.ku.dk

OVERFALD

Fradrag for forskning
Den særlige ordning der gav virksomheder mulighed for at
fradrage forskningsudgifter, er blevet justeret så den i højere
grad imødekommer de små og mellemstore virksomheders
behov. Den nye forsøgsordning trådte i kraft den 15. maj
2004. Med den har små og mellemstore virksomheder nu og-
så mulighed for at fradrage udgifter til løn. Der er i alt afsat
167 millioner kroner til forsøgsordningen der løber frem til
udgangen af 2006 og administreres af Forskningsstyrelsen.
Frist for ansøgning om at deltage i ordningen er 5. december. 
Læs mere på www.forsk.dk

Jelinek-forestilling på KU
Timingen er noget nær perfekt. På det gamle KUA kan man
fra den 28. oktober opleve teaterstykket »Øjeblik, bliv ståen-
de!«. Stykket er skrevet af ingen ringere end dette års just an-
noncerede nobelprismodtager i litteratur, den østrigske dra-
matiker Elfriede Jelinek. Hun er den blot tiende kvinde no-
gensinde der modtager nobelprisen i litteratur. Det er det
nystartede teater Lone Star Productions der står bag stykket
der spiller indtil den 13. november. 
Læs mere om stykket på www.lone-star.dk.

Religiøs vold 
mod underviser
Ekstern lektor i arabisk og hebraisk er blevet overfaldet 
efter at have læst op af koranen. De studerende og ansatte på 
Carsten Niebuhr er chokerede, og politiet står på bar bund
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RELIGIØST
BETINGET? –
En ekstern lektor i

arabisk er blevet

overfaldet af tre

ukendte ger-

ningsmænd. I sid-

ste uge holdt

Mellemøststudier

- bedre kendt som

Carsten Niebuhr

Instituttet(CNI) -

derfor et fælles-

møde hvor de stu-

derende startede

en underskriftind-

samling.
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Af Lise K. Lauridsen

De studerende på biolo-
gistudiet får for lidt in-
formation om sikkerhed

i laboratorierne. Det viser en
spørgeskemaundersøgelse om
undervisningsmiljøet på Biolo-
gi som er lavet af en arbejds-
gruppe bestående af repræ-
sentanter fra Biologi og uni-
versitetets Arbejdsmiljøsek-
tion. 

Ud af de 344 biologistude-
rende (26,5 procent af alle)
der har deltaget i undersø-
gelsen, mener over halvdelen
at sikkerhedsinstruktionerne i
tilfælde af brand, ulykker eller
til vurdering af sikkerhedsfor-
hold er ‘dårlig’ eller ‘meget
dårlig’.

Halvdelen af de studerende
på Biologi arbejder med farlige
kemikalier. Blandt de specia-
lestuderende er tallet helt op-
pe på 68 procent. 

45 procent af de studerende
mener dog at de kun ‘nogle
gang’, ‘sjælden’ eller ‘aldrig’
modtager instruktion i håndte-
ring af farlige kemikalier. Cir-
ka 35 procent er ‘sjældent’ el-
ler ‘aldrig’ blevet orienteret om
orange faremærker hvilket ar-
bejdsgruppen kalder ‘yderst
utilfredsstillende’.  Svarene
indikerer at der behov for at
forbedre undervisningen i
hvordan de studerende kan ar-
bejde med farlige kemikalier.

Hovedpine og 
hudproblemer
Det er også rigtig koldt derude
på Nørre Fælled. De studeren-
de klager over at de fryser på
flere af de naturvidenskabeli-
ge institutter de opholder sig
på. Derudover er den største
anke at der ikke er fællesarea-
ler og grupperum nok til de
studerende.

En anden anke i undersø-
gelsen er at knap halvdelen af

de studerende har svært ved at
høre hvad læreren siger i audi-
torierne på Datalogisk Institut.
På H.C.
Ørstedsinstituttet(HCØ) er tal-
let nede på 17 procent. Det
kniber også med (ud)synet: 15
procent af de adspurgte kan
ikke se hvad der står på tavlen
når de har undervisning på
HCØ. Endnu længere er der til
tavlen på Datalogi hvor knap
hver tredje studerende klager
over ikke at kunne se kridtstre-
gerne.

De studerendes symptomer
på undervisningsmiljøet er
især hovedpine, koncentra-
tionsbesvær, unaturlig træt-
hed, tør og blussende hud på
hænder, arme og ansigt. På
disse områder overstiger kla-
geprocenten fra de studerende
langt de acceptable grænser,
konkluderer undersøgelsen.

For studieleder Bent Vis-
mann kommer det ikke som en
overraskelse at Biologis under-
visningsmiljø får kritik. 

»Sikkerhedsinstruktionerne
skal forbedres, men når det
kommer til pladsmangel og
dårlige lokaleforhold, så er der
ikke så meget at gøre. Det drej-
er sig om økonomi og ikke ond
vilje,« forklarer Bent Vismann.

Biologi skal som følge af den
såkaldte SEA-ordning der be-
tyder at universitetet skal be-
tale husleje til staten, skære 40
procent af sit areal væk.

»Vi skal sikkert afgive leje-
mål på flere af vores bygninger
i København og feltstationer i
provinsen, og så er det umuligt
samtidig at finde grupperum
til de studerende,« siger Bent
Vismann.

Studiemiljø i orden
Til gengæld er de studerende
på biologi rigtig glade for at
være sammen. Over 80 pro-
cent af de studerende er til-
fredse med stemningen blandt

de studerende. Kun under tre
procent giver en dårlig vurde-
ring. 

Om de studerende så er en
del af fællesskabet på biologi,
er så en anden sag. Her svarer
18 procent at det er de kun i
‘ringe grad’.

Men støder de studerende

ind i problemer på studiet, er
der ikke megen hjælp at hente,
specielt ikke fra undervisere
og vejledere. 29 procent af alle
studerende mener at de kun i
‘ringe grad’ eller ‘ meget ringe
grad’ får hjælp og støtte fra læ-
rerne. Godt hver femte stude-
rende har haft faglige proble-

Mineral opkaldt efter KU-lektor
To canadiere fra Canadian Museum of Nature i Canada har opda-
get et nyt mineral og givet det navnet Johnsenit som en hæder til
lektor Ole Johnsen fra Geologisk Museum, Københavns Universi-
tet. Ole Johnsen har beskæftiget sig indgående med sjældne mi-
neraler og har selv opdaget og navngivet nye mineraler fundet i
bjergarter fra Grønland og Canada. Ud over sine videnskabelige
publikationer er Ole Johnsen øvrigt forfatter til den anmelderros-
te mineralogibog »Mineralernes Verden« som er oversat til eng-
elsk, fransk, spansk, hollandsk og italiensk.

Færre iværksættere på KU
Videnskabsministeriets opgørelse af iværksætterlysten blandt
mere end 5.000 studerende på landets universiteter viser at
der er færre iværksætteraktive studerende end sidste år. Fal-
det er først og fremmest sket på de humanistiske uddannelser,
Danmarks Farmaceutiske Universitet og Københavns Univer-
sitet. Det er dog fortsat hver tiende der har gang i konkrete
iværksætteraktiviteter. Antallet af studerende med iværksæt-
terdrømme er dog stigende. Handelshøjskolen i København
har den største relative fremgang og er dermed Årets Iværk-
sætteruniversitet i 2004.

STUDIEMILJØ

Biologistuderende får hovedpine
og udslæt af deres undervisnings-
miljø, viser en ny undersøgelse 

Miljøproblemer 
på Biologi

Få tjek på undervisningsmiljøet

• Formålet med undersøgelser af undervisningsmiljøet er at kortlægge de fysiske,

psykiske og æstetiske forhold på uddannelsesinstitutionen 

• Ifølge ‘Lov om undervisningsmiljø for elever og studerende’ skal alle uddannel-

sesinstitutioner – herunder institutter – gennemføre en vurdering af undervis-

ningsmiljøet hvert tredje år

• Det står hen i det uvisse hvor mange studier på KU der har undersøgt undervis-

ningsmiljøet 

• Arbejdsmiljøsektionen opfordrer institutterne til selv at gå i gang. Råd og vej-

ledning kan hentes på www.ku.dk/arbejdsmiljo – i blandt andet et idékatalog

om undervisningsmiljøvurdering eller ring til Arbejdsmiljøsektionen på tlf.

35 32 28 02.

Om undervisningsmiljøet på 
Naturvidenskab

»H.C: Ørstedinstituttet er et virkelig uinspirerende

sted at færdes. Der bør males med farver, sættes

belysning op og gøres mere for folks trivsel. Og så

burde kantinen præsentere noget bedre mad. Det

er der mange der synes.«

»Det store auditorium på DIKU (Datalogisk Institut,

red.) egner sig ikke til at undervise så mange

mennesker, da der ikke er noget højtalersystem.

Da alt i auditoriet knirker, og man sidder rigtig

dårligt, er der altid meget uro

»(...)auditorium 1 på Gothersgade 140(...) er et af

de værste. Der er ikke sammenhæng mellem høj-

den af bordene i forhold til stolene og der i snit

kun 16-18 grader i rummet hvilket er alt for koldt

til at kunne koncentrere sig under en forelæs-

ning.«

»Stolene i øvelseslokalet til den botaniske del af

biologi 2 er så dårlige at jeg får ondt i lænden af

at sidde på dem i en halv time, de er så at sige

umulige at stille på. Der er også for lidt bordplads

til noter og mikroskop. Og så er der rigtig snusket

og indelukket. Det er slet ikke behageligt at være

der.«

»Molekylærbiologiske undervisningslaboratorier

kunne godt rengøres mere end en gang pr. semes-

ter (simpel aftørring af borde) – det er simpelthen

for ulækkert at bordene er fulde af gammelt

glasaffald og store nullermænd.«

»Jeg har (som så mange andre på min årgang) væ-

ret nødsaget til at blive meritstuderende på KVL,

da det de tilbyder her af hjælpsomhed og om-

sorg, konsekvens/ydre studiemiljø for studerende

er meget, meget bede. Jeg fandt ydermere ingen

mulighed for at skrive speciale på biologi i et fag

jeg havde haft....«

»Jeg føler ikke at studerende er særlig velkomne

eller ønskede på uddannelsesinstitutionen. Da jeg

var ved at springe fra mit studie pga. personlige

problemer, fik jeg en meget kold afvisning fra stu-

denterrådgivningen (...)«

Citater fra ‘Spørgeskemaundersøgelse om undervis-

ningsmiljøet på Biologi’.
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mer, og blandt de specialestu-
derende er det knap hver tred-
je. Biologi overvejer at indføre
faste vejledere til alle stude-
rende gennem hele studieti-
den.

Utilfredsheden er endnu
større når det gælder mulighe-
den for at få professionel hjælp

til personlige problemer i for-
bindelse med studiet. Halvde-
len af de studerende svarer at
de i ‘ringe’ eller ‘meget ringe
grad’ har mulighed for at få
hjælp. Godt hver tiende stude-
rende har haft behov for
hjælp.

likl@adm.ku.dk



Der er usædvanlig stor interesse for det kommende
valg til Københavns Universitets bestyrelse. Fri-
sten for at melde sig som kandidat udløb den 1.

oktober. Over 1000 personer har meldt deres interesse
for det kommende valg – enten ved at stille op som kan-
didater eller som stillere for de opstillede kandidater. 

Valget af de interne medlemmer til universitetets nye
bestyrelse finder sted i begyndelsen af november. Der
skal vælges to repræsentanter for det videnskabelige
personale, en repræsentant for det teknisk-administrati-
ve personale og to repræsentanter for de studerende. De
fem interne kandidater skal vælges af universitetets i alt
38.000 stemmeberettigede ansatte og studerende. 

Der er kampvalg til alle pladserne. Det videnskabelige
personale kan vælge mellem seks lister med ni forskelli-
ge kandidater. Det tekniske og administrative personale
kan vælge mellem to lister med i alt otte kandidater og
de studerende kan vælge mellem ikke mindre end 27
forskellige lister.

Professorer mod tillidsfolk
Blandt de 2700 stemmeberettigede VIP’er kommer val-
get til at stå mellem markante tillidsrepræsentanter og
prominente professorer.

Tillidsrepræsentanterne opstiller følgende to lister i
valgforbund: Den tørre liste med HUM-fællestillidsmand
Henrik Prebensen og tillidskvinde på Nordisk Mie Femø
Nielsen som spidskandidater og Den våde liste med AC-
fællestillidsmand Leif Søndergaard og SUND-fællestil-
lidsmand Jesper Brahm som spidskandidater.

Heroverfor står tre enlige professorer, nemlig Søren-
Peter Olesen fra Medicinsk Fysiologisk Institut, Bjørn
Quistorff fra Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik
og 

og prodekan på Jura Jens Kristiansen, der ventes at
indgå i valgforbund med makkerparret fra Forskerlisten,
D.Sc. Jens T. Høeg fra Biologisk Institut og professor
Carsten Rahbek fra Zoologisk Museum

FSR udfordres
Blandt de studerende kommer valget til at stå mellem
Forenede Studerråds 24 lister på den ene side og tre
konkurrende lister på den anden.

Spidskandidater for FSR er sociologistuderende Katri-
ne Møller og historiestuderende Rie Kjær Poulsen. Re-
formklubben satser på Frederik Rostrup-Nielsen som
stemmemagnet,  Juridisk diskussionsklub på Mads Skov-
gaard Andersen og Københavns Konservative Studerende
på Christian Bruselius Beck.

Den første bestyrelse
De fem interne medlemmer der nu skal vælges, udgør
sammen med de seks eksterne medlemmer den første
bestyrelse der bl.a. får til opgave at tegne styrelsesstruk-
turen for Københavns Universitet i fremtiden. 
De seks eksterne medlemmer blev godkendt af Viden-
skabsministeren i januar 2004. De seks er: National-
bankdirektør Bodil Nyboe Andersen, administrerende
direktør Claus Bræstrup, professor Boel Flodgren, direk-
tør Jørn Lund, direktør Henrik Topsøe og museumsdi-
rektør Poul Erik Tøjner.
Samtidig med valget til bestyrelsen holdes der måske for
sidste gang valg til de ‘gamle’ styrende organer: studie-
nævn, ph.d.-studienævn, institutbestyrelser og fakul-
tetsråd. De gamle styrende organer vil fungere indtil
den nye bestyrelse har besluttet en struktur med nye or-
ganer og har lavet regler for hvordan disse nye organer
skal sammensættes.
Læs mere på www.ku.dk/valg.
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BESTYRELSESVALG

Af Richard Bisgaard

Hvilken rolle skal repræ-
sentanten for det
teknisk administrative

personale spille i Københavns
Universitets nye bestyrelse?
Skal vedkommende primært
koncentrere sig om personale-
politiske spørgsmål eller også
blande sig i forsknings- og ud-
dannelsespolitiske priorite-
ringer? Hvad er holdningen til
sammenlægning af institutter
og fakulteter? Og til øget ind-
flydelse til erhvervslivet?

Sådan lyder nogle af de
spørgsmål som mange ansatte
gerne vil have svar på inden de
sætter deres kryds ud for en af
kandidaterne til den ene post
som TAP-gruppen har fået i
den nye bestyrelse.

To lister står skarpt overfor
hinanden med hver deres spid-
skandidat: HK-fællestillidsre-
præsentant Ingrid Kryhlmand
for TAP-Fælles Listen og insti-
tutadministrator på Stats-
kundskab Flemming Juelsholt
for den alternative liste TAP’er
på Tværs.

Men hvori består forskellen
mere konkret mellem de to lis-
ter? For at afklare det spørgs-
mål satte vi de to hovedkom-
battanter stævne på Ingrid
Kryhlmands tillidsmandskon-
tor ovenover Konsistoriums
mødesal i opgang O i Nørrega-
de 10.

Afgørende forskel
Har det i praksis nogen betyd-
ning om man lader sig repræ-
sentere af en kvindelig fællestil-
lidsrepræsentant fra HK eller en
mandlig mellemleder fra AC?

Ingrid Kryhlmand: »Ja, mon
ikke. At have en institutadmi-
nistrator til at repræsentere
hele TAP-gruppen i besty-
relsen, hvad enten man tilhø-
rer den ene faggruppe eller
den anden, er helt hen i vejret.
Jeg har fået nogle tilbagemel-
dinger på at en institutadmi-
nistrator under ingen omstæn-
digheder kan være repræsen-
tant for de ansatte på gulvet.«

Flemming Juelsholt: »Hvor-
for kan man ikke det?«

Ingrid Kryhlmand: »Fordi
du sidder på den anden side af
bordet. Du sidder ikke og vare-
tager en ansats interesser på

samme måde som en ganske
almindelig ansat som ikke har
nogle ledelsesbeføjelser.«

Flemming Juelsholt: »Jeg er
glad for at du bringer det på
banen fordi det netop er derfor
vi siger at fællestillidsrepræ-
sentanten har sin plads i Sam-
arbejdsudvalgssystemet hvor
man skal varetage enkelte fag-
gruppers interesser. Dér kan
du tage diskussionen ‘leder
kontra medarbejdere’. Men jeg
ser ikke bestyrelsen som et
sted hvor man skal kæmpe for
medarbejdere kontra lederes
interesser. Bestyrelsen skal va-
retage hele universitetets
interesse?

Ingrid Kryhlmand: »Nu tror
jeg lige vi skal have fejet en
kæmpe misforståelse af vejen.
Når man sidder i et samarbejd-
sudvalg, sidder man der ikke
for sin egen faggruppe, men
på alle ansattes vegne. Så det
er helt forkert at sige at jeg sid-
der i HSU fordi jeg repræsen-
terer min egen faggruppe – det
kan man læse i SU-cirkulæret
som findes i bogform. Det har
intet på sig.

Flemming Juelsholt: »Jeg er
så bare ikke enig. Jeg tror ikke
du kan holde de ting adskilt så
skarpt fordi du nødvendigvis
må sidde og varetage HK-med-
lemmernes interesse i HSU.
Det er derfor du sidder der
som HK-fællestillidsrepræsen-
tant.«

Fagforeningspolitik 
eller ej
Vil du føre fagforeningspolitik i
bestyrelsen, Ingrid Kryhlmand?

»Overhovedet ikke. Jeg for-
står slet ikke den frygt. Hos
NOVO har man aldrig fundet
det problematisk at det er en
tillidsrepræsentant der sidder i
bestyrelsen. Der ligger jo en
tillid i ordet at nogen har valgt
en. Tillidsrepræsentanten står
til regnskab en gang om året
på generalforsamlingen for
hvad hun har lavet i det for-
gangne år. Det man har set i
den sidste periode i konsistori-
um er at de to TAP-repræsen-
tanter har manglet et bagland.
Vi vidste jo ikke hvad der fore-
gik der; derfor er vi også gået
ind og har sagt at vi må have et
tilhørsforhold. En tillidsrepræ-

sentant står ikke som en mod-
pol til ledelsen, men som en
sparringspartner der er med til
at få tingene til at hænge sam-
men i det daglige og få løst de
konflikter der opstår. Jeg er
også næstformand i universite-
tets uddannelsesudvalg for at
få en uddannelsespolitik klar
til en dialog der giver plads til
at vi alle kan holde ud at være
her. Det har intet at gøre med
gammeldags spørgsmål om
løn- og arbejdsforhold...« 

Flemming Juelsholt: »Jeg er
da glad for at du ikke synes at
du skal være en modpol til le-
delsen. Du sagde dog før at en
leder ikke kan varetage med-
arbejdernes interesser. Der-
med gør du os til modpoler, og
derfor frygter jeg at du i langt
højere grad vil fokusere på
medarbejdernes interesser
end på hvad der gavner hele
universitetet.«

Så du vil ikke fokusere på
medarbejdernes interesser?

Flemming Juelsholdt: »Det
handler ikke kun om medar-
bejdernes interesser. Hvad In-
grid måske synes er skidt for
en HK’er, kan være hamrende
godt for laboranterne. Det er
ikke kun et spørgsmål om at
varetage bestemte medarbej-
deres kortsigtede interesser,
men om at se på de langsigte-
de interesser hos den samlede
personalegruppe. Og her kan
bestyrelsens model sagtens vi-
se sig at være den bedste, fx
hvis man kanaliserer
forsknings- eller undervis-
ningskroner fra et område til
et andet.«

Ingrid Kryhlmand: »Hvad
vil det sige? I min terminologi
er man medarbejdervalgt til
en bestyrelse for at få indfly-
delse på beslutninger der ved-
rører de forskellige faggrup-
pers dagligdag. Du sidder og
taler om at kanalisere
forskningskroner det ene og
det andet sted hen. Det skal
jeg da som TAP-repræsentant
overhovedet ikke blande mig
i.«

Flemming Juelsholt: »Du
skal være med til at godkende
universitetets budget. Hvis be-
styrelsen godkender et budget
der ændrer prioriteringen
mellem nogle hovedområder,
skal du også være med til at

godkende det, og så vil du og-
så have en indflydelse på hvil-
ke personalegrupper der skal
tilføres ressourcer. Så det an-
svar får vi også som besty-
relse.«

Fokusområder for TAP
Vil du afgrænse dine opgaver og
kun beskæftige dig med det der
har direkte relevans for TAP-
gruppen, Ingrid Kryhlmand?

»Ikke afgrænse, men jeg
kender mit fokus, og det er
hvilken indflydelse enhver be-
styrelsesbeslutning får for
medarbejderne på KU. Men
hvis jeg får nogle gode argu-
menter for en eller anden be-
slutning der muligvis kan være
til ugunst for mine kolleger, ja-
men, så er jeg med til at tage
den beslutning.«

Vil du blande dig i diskussio-
nen om forskellige forsknings-
strategier?

»Jeg vil gå ind og kigge på
det og drøfte det med mit bag-
land. Men det vil ikke være der
jeg har mit fokus.«

Heller ikke når det drejer sig
om hvorvidt erhvervslivet bør
have mere indflydelse på uni-
versitetets prioriteringer?

»Det mener jeg er noget an-
det. Jeg siger at jeg ikke skal
deltage i diskussioner om
forskningsemner fordi det er
ikke mit fagområde. Men
hvorvidt industrien skal ind og
have mere indflydelse på uni-
versitetet, eller om vi skal føl-
ge Handelshøjskolens ideer
som det blev foreslået i en kro-
nik i Berlingske Tidende, det
er en overordnet bestyrelses-
diskussion som jeg også skal
være med til at tage.« 

Flemming Juelsholt: »Ja-
men, jeg er da glad for at høre
at vi er enige langt hen ad vej-
en. Jeg tror bare ikke besty-
relsen kan undgå at komme
længere ned i de overordnede
strategier. Det får selvfølgelig
konsekvenser hvis rektoratet
indstiller at man skal ændre
retning på nogle forsknings-
kroner. Det vil måske berøre
konkrete institutter, og det kan
vi ikke undgå at forholde os
til.«

Punkt KU som bagland
Du opfatter dine opgaver som
bredere end Ingrids?

Tillidskvinde 
kontra mellemleder
Hvem er bedst til at repræsentere det administrative personale 
i den nye bestyrelse? Valgets to spidskandidater krydser klinger

Valggyser på KU
Der bliver kampvalg 
til alle pladserne i den 
kommende bestyrelse
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Flemming Juelsholt: »Det
tror jeg...«

Ingrid Kryhlmand: »Og hvor
henter du dine informationer i
baglandet? Hvordan vil du re-
præsentere alle 3.500 medar-
bejdere? Hvordan vil du gøre
det?«

Flemming Juelsholt: »Vi vil
forsøge at få Punkt.KU til at
oprette et grupperum hvor be-
styrelsen kan lægge dokumen-
ter og referater. Alle kan mel-
de sig ind, og så kan man tage
debatterne dér inden bestyrel-
sesmøderne. Det er mit bag-
land. Det er hvad vi blandt an-
det går til valg på.«

Ingrid Kryhlmand: »Der er
cirka en fjerdedel af KU’s an-
satte der ikke ved hvordan
Punkt.KU bruges... 

Flemming Juelsholt: »Så må
vi se at kompetenceudvikle,
det er hvad det hele handler
om.«

»Ja. Det er en rigtig god ide
at lave kompetenceudvikling
for dem der ikke har pc i det
daglige...« 

Hvor mange fakulteter
Skal vi bevare den nuværende
fakultetsstruktur? Vil I blande
jer i det spørgsmål?

Ingrid Kryhlmand: »Ja. Jeg
synes at tankegangen med in-
stitutter og fakulteter trænger
til at blive kigget kraftigt efter
i sømmene. På Sundhedsvi-
denskab laver man fx klynger
hvor man grupperer sig rundt
om et forskningsemne på
tværs af gældende institut-

grænser. Jeg er sikker på der
vil være såvel faglige som øko-
nomiske fordele ved at dele
strukturen op i en administra-
tiv søjle og en faglig søjle.«

Flemming Juelsholt: »Struk-
turomlægninger er utrolig vig-
tige, og derfor er det så vigtigt
at der kommer én ind i besty-
relsen der sidder ude på lokal-
niveau og ikke svæver over
vandene som Ingrid gør. For
det er lige præcis det, det hele
handler om. Fakulteterne skal
ikke nedlægges. Så stor en
virksomhed som KU har brug
for nogle mellemniveauer. Vi
kan drøfte sammenlægninger
af fakulteter eller institutter,
men der skal være nogle fagli-
ge synergieffekter hvis man
vælger at sammenlægge enhe-

Modkandidater

Flemming Sture Juelsholt
∞ Alder: 48 år

∞ Uddannelse: Cand. scient.adm. fra RUC 1988.

∞ Stilling: Institutadministrator på Statskundskab siden august 2001.

∞ Tidligere beskæftigelse: Fuldmægtig i Sundhedsministeriet, special-

konsulent i Sundhedsstyrelsen, personalekonsulent på Rigshospita-

let

Ingrid Kryhlmand
∞ Alder: 45 år

∞ Uddannelse: lægesekretær, merkonom i personaleadministration

og organisation, nov. 2004 diplom i offentlig administration.

∞ Stilling: lægesekretær på afd. for Medicinsk Genetik, ansat novem-

ber 1987 (orlov) – fællestillidsrepræsentant for HK-kontor (siden

april 1997).

∞ Tidligere beskæftigelse: lægesekretær på Grønland i tre år, lægese-

kretær på Kommunehospitalet og Rigshospitalet. Sekretær for

overlæge i Hjerteforeningen.

∞ Valgte hverv på KU siden 1987: medlem af institutbestyrelse, vicein-

stitutbestyrer, medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd,

næstformand i fakultetssamarbejdsudvalg, medlem af flere lokale

samarbejdsudvalg, lokal tillidsrepræsentant, næstformand for uni-

versitetets efter- og videreuddannelsesudvalg, medlem af utallige

underudvalg og formand for Motionsforeningen på Panum. Endvi-

dere udpeget af Rektor som medlem af bestyrelsen for Sonningfon-

den.

Kom til møde 
om bestyrelsesvalg
TAP inviterer til valgmøder. Kom og vær med og hør hvad vi

står for. Vi har arrangeret møder rundt på hele universitetet,

så vi håber at også du får mulighed for at komme forbi.

Tirsdag den 19.10 kl. 10-12 
H.C. Ørsted Instituttet, auditorium 4, Universitetsparken 5

Tirsdag den 19.10 kl. 14-16
Indre By, Aleksandersalen, Bispetorvet, Nørregade

Onsdag den 20.10 kl. 15-16.30
Københavns Universitet Amager, lokale 24.4.01 (Det nye KUA)

Mandag den 25.10 kl. 14.15-16
Panum Instituttet, Lundsgaard auditoriet, Blegdamsvej 3b

Tirsdag den 26.10 kl. 13-15
GeoCenter, festsalen (følg skiltene), Øster Voldgade 10 

TAP-fælleslisten TAP på tværs 

– et godt alternativ

Ingrid Kryhlmand Flemming Juelsholt

Ole Bested  Marit Warrer

Joan Lykkeaa Martin Petersen

Poul Erik Krogshave Inge F. H. Olsen

der. Institutter kan blive for
store, og det kan fakulteter og-
så.«

Kan vi få opsummeret bag-
grunden for at I stiller op?

Flemming Juelsholt: »Det er
at jeg ikke er tillidsrepræsen-
tant. Jeg sidder ude på insti-
tuttet og ved præcis hvor sko-
en trykker når der bliver gen-
nemført organisationsforan-
dringer.«

Ingrid Kryhlmand: »Og jeg
har et langt større bagland
med en meget større indsigt på
tværs af faggrupper til hvad
der rører sig på KU. Jeg kom-
mer på alle fakulteter og ved
hvad der rører sig.«
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Valgavis i næste nummer
Universitetsavisen nummer 16, som udkommer torsdag den 28. okto-

ber, vil indeholde et særligt valgtillæg på otte sider. Hver liste der stil-

ler op til valgene, vil her få mulighed for at præsentere sig selv.

Deadline for indlæg er mandag 18. oktober.
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EJERSKIFTE

Af Richard Bisgaard

De store smil var fremme
da rektorerne for de tre
vigtigste universiteter i

Ørestadsregionen satte deres
signatur under en fælles aftale
om at overtage Nordisk Insti-
tut for Asienstudier (NIAS)
som i de sidste 40 år har været
ejet af Nordisk Ministerråd.

Blandt gæsterne havde ikke
mindst dekan Tage Bild grund
til at være i ekstraordinært
godt humør. Det er nemlig
dekanen for Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet der
fremover skal være vicevært
for NIAS. Det ville CBS og
Lund Universitet også gerne
have været, men Københavns
Universitet trak det længste
strå i spillet på grund af de
særlige perspektiver der knyt-
ter sig til at indlejre NIAS i et
stort universitet med seks fa-
kulteter. Det kræver imidlertid
at NIAS i nær fremtid kan ryk-
ke ind i nærheden af Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultets
nye domicil på Kommunehos-
pitalet. 

»Oprindeligt var NIAS jo
mest humanistisk orienteret,
men i de seneste ti år er
forskningen i stigende grad
blevet mere tværdisciplinær og
samfundsorienteret. Derfor
har NIAS bestyrelse truffet be-
slutning om at det vil være
bedst at koble sig til samfunds-
videnskaberne,« forklarer Ta-
ge Bild og skynder sig at tilføje
at det ikke er lig med at NIAS
forlader humaniora.

»Vi håber at der stadig vil
kunne bygges bro ved tværfa-
kultære forskningsprojekter
der involverer både samfunds-
forskere, humanister, geogra-
fer, læger og hvem der ellers
beskæftiger sig med udvikling
og udviklingsproblemer. Me-
ningen er ikke at NIAS skal bli-
ve noget eksklusivt indenfor
samfundsvidenskab. Mening-
en er at vi huser dem, men at
NIAS stadig skal have en me-
get bred samarbejdsflade til
alle dele af KU, men også til de
to andre ejere, Lund og CBS,
samt til øvrige nordiske uni-
versiteter. I kraft af at Nordisk
Ministerråd bidrager til bevil-
lingerne har NIAS en nordisk
forpligtelse, så det drejer sig
om at danne kontaktnet på
kryds og tværs blandt de nor-
diske universiteter som er in-
volveret,« understreger Tage
Bild.

Forskerskole
Når det er sagt, er Tage Bild da
heller ikke bleg for at indrøm-
me at han opfatter indlejring-
en af NIAS som en fjer i hatten
til udviklingen af samfundsvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet.

»Vi er jo glade for at få den
kapacitet som ligger hos NIAS,
indenfor murene. For der har
aldrig været råd til at vi har
kunnet ansætte folk der kunne
forske i Asien, i alt fald ikke
inden for samfundsvidenskab.
Der har været et hul i vores
profil, og der passer NIAS
utrolig godt. Det er jo oplagt at

især det øst- og sydasiatiske
område, specielt Kina og Indi-
en, vil få en kraftig stigende
rolle i verdensøkonomien.
Derfor betyder det meget at
der er kapacitet til at holde sig
ajour med udviklingen i de de-
le af verden«, siger Tage Bild.

Det vil også komme de stu-
derende til gavn, mener deka-
nen.

»I den udstrækning forsker-
ne på NIAS har overskud til
det, kan de fungere som speci-
alevejledere for de kandidat-
studerende der ønsker at skri-
ve om fx Kinas udviklingspro-
blemer. Der har vores vejleder-
kapacitet ikke været synderlig
god. Måske NIAS-forskere og-
så kan påtage sig ph.d.-vejled-
ning, ligesom man kan tænke
sig avancerede kurser udbudt
for studerende fra KU, Lund og
CBS inden for særlige områ-
der,« siger Tage Bild.

Den primære undervis-
ningsopgave for NIAS bliver
dog at oprette en forskerskole
til gavn for asienstudier i Nor-
den. En lang række nordiske
universiteter er interesseret i
at samarbejde om det initiativ
der forventes at kunne skaffe
en 20-25 ph.d.-stipendier. 

»Det vil komme til at betyde
utrolig meget hvis vi på Kø-
benhavns Universitet får ad-
gang til et så levende
forskningsmiljø som en for-
skerskole er,« fastslår dekanen
der har svært ved at skjule sin
glæde over at få et nyt institut
som er præfinansieret udefra
af ejeruniversiteterne, Nordisk

Ministerråd og Nordisk NIAS-
Råd, en forening af nordiske
universiteter som er under
dannelse og også skal støtte
med et årligt kontingent.

Men perspektiverne rækker
endnu videre:

»NIAS-konstruktionen kan
blive en parallel til Nordic
Center på Fudan Universitet i
Shanghai. Dér er der en 18-20
nordiske universiteter som og-
så støtter driften af dette nor-
diske center. Visionen er at NI-
AS og Nordisk Center i Shang-
hai kan udgøre endepunkter-
ne i en bro mellem Norden og
Østasien«. 

rjb@adm.ku.dk

NIAS’ nordiske opgave
»NIAS’ nordiske opgave er at stimulere og styrke Asien-relateret forskning og uddan-

nelse på højeste niveau i de nordiske lande. NIAS råder blandt andet over et af de le-

dende biblioteks- og informationscentre i Norden vedrørende Asien og er et internatio-

nalt anerkendt center for Asien studier. Instituttet arbejder også med konsulentopgaver

for offentlige myndigheder og erhvervslivet.«

Pressemeddelelse om NIAS, oktober 2004.

God aftale om Asien-studier
Nordisk Institut for Asienstudier skal indlejres på Københavns Universitet og huse en 
forskerskole til glæde for både forskere og studenter. Men perspektiverne rækker 
endnu videre, understreger dekanen for Samfundsvidenskab
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GYMNASIEREFORM

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Københavns Universitet er
nu kommet ‘frem i bus-
sen’ i arbejdet med at

implementere den nye gymna-
siereform som træder i kraft
den 1. august 2005. 

Reformen har stor betyd-
ning for universiteterne. Stør-
stedelen af de studerende på
universitetet kommer fra gym-
nasierne, så de faglige og pæ-
dagogiske ændringer i under-
visningen som eleverne vil op-
leve efter den nye reform, vil
selvfølgelig også influere på
universitetet.

På Afdeling for Romansk, på
Geologisk og Geografisk Insti-
tut og på Afdeling for Græsk
og Latin er man derfor gået i
gang med at lave efteruddan-
nelseskurser for gymnasielæ-
rerne sammen med lærerne

selv og fagkonsulenter fra
Undervisningsministeriet. Me-
ningen er at der skal udvikles
nye lærerkompetencer både
fagligt og pædagogisk så gym-
nasielærerne er rustet til den
nye reform.

»Det er vigtigt for Køben-
havns Universitet som Dan-
marks største universitet at bli-
ve en aktør på dette marked.
Ellers er der andre universite-
ter som går ind og overtager
det,« påpeger fuldmægtig i
Kompetenceenheden på Kø-
benhavns Universitet, Tania
Schwartz, som netop er blevet
ansat per 1. september for at
koordinere den nye satsning
på efteruddannelse på gymna-
sieområdet.

Projekterne har søgt om be-
villinger fra Undervisningsmi-
nisteriet og har fået mellem
182.000 og 375.000 kroner til

et år. Derudover er nogle af
projekterne også eksternt fi-
nansieret.

»Indtjeningsmulighederne
virker selvfølgelig motiveren-
de, men det er ikke dem der
først og fremmest gør det lu-
krativt for KU at gå ind på
efteruddannelsesmarkedet,«
fastslår Tania Schwartz.

En stor del af pengene bliver
brugt på frikøb af lærerkræfter
på universitetet.

Populært kursus
Ifølge den nye gymnasiere-
form skal faget latin reduceres
til 20 timer og delvist erstattes
af et forløb på 25 timer i almen
sprogforståelse på det nye fæl-
les grundforløb i 1.g. Dermed
får eleverne mulighed for at
fokusere på det sprogene har
tilfælles og for at lære at ud-
nytte metoder til sproganaly-
se, sprogforståelse og sprog-
indlæring i alle deres sprogfag.
Professor i fransk, dr.phil., Le-
ne Schøsler fra Afdeling for
Romansk er allerede godt i
gang med at udvikle et efter-
uddannelsesprojekt omkring
sprogbevidsthed.
Kurserne inddrager bl.a. socio-
lingvistik, tekstlingvistik,
pragmatik og sproghistorie
som især mange af de lidt æl-
dre gymnasielærere ikke er
blevet undervist i under studi-
erne og som de derfor ikke
kender nok til. Kurset satser
også på at opdatere lærernes
kvalikationer inden for sprog-
indlæring, oplyser Lene Schøs-
ler.
Hvor meget ved gymnasielærer-
ne om almen sprogforståelse?
»Intet! For det findes jo ikke
som fag. Og det frygtelige er at

de først bliver uddannet efter
reformen træder i kraft. Det er
noget makværk fra politiker-
nes side,« lyder det fra Lene
Schøsler.
Gymnasieeleverne ved heller
ikke noget om almen sprogfor-
ståelse, og de er dårligt ruste-
de i grammatisk viden, mener
hun.
»For at finde ud hvad eleverne
kan, tester gymnasielærerne
deres viden med sætninger
som ‘Peter læser bogen’ – og
det er altså den typer sætning-
er vi taler om – og der kan de
konstatere at eleverne ikke
kan finde ud af at analysere
selv så simple sætninger. De
ved måske nok at ‘Peter’ er
subjektet, og at ‘læser’ er ver-
bet, men det er så nærmest
det,« fortæller Lene Schøsler
som i den grad mener at der
har været for lidt fokus på
sprog i uddannelsessystemet.
Det kommer der så nu, og kur-
set på Romansk har vist sig
voldsomt populært. Der var til-
meldt 17 gymnasielærere  fra
forskellige gymnasier, men der
mødte mere end 30 deltagere
op på de første to møder på
kurset.

Fagligt løft
På Geografisk og Geologisk In-
stitut samt på Afdeling for
Græsk og Latin har kurserne
også mest et fagligt sigte. Geo-
grafi og oldtidskundskab er
nemlig to af de fag hvis be-
kendtgørelse er ændret for-
holdsvist meget i den nye re-
form. 

Geografi skifter i gymnasiet
navn til naturgeografi og kom-
mer nu også til at indeholde
undervisning i geologi.

»Det glæder mig. Jeg synes
det geologiske aspekt har
manglet,« siger lektor i geologi
Ole Graversen der er ansvarlig
for et ud af tre kurser på Geo-
logisk og Geografisk Institut
som er gået sammen om at løf-
te opgaven sammen med Geo-
grafilærerforeningen, Aalborg
og Aarhus Universitet samt
Danmarks og Grønlands Geo-
logiske Undersøgelse.

Og der er nok at tage fat på.
Det skønnes ifølge Ole Graver-
sen at omkring 150 af landets
550 geografilærere ikke har
beskæftiget sig med geologi
mens de blev uddannet.

»Jeg blev selv meget over-
rasket over det store tal,« for-
tæller Ole Graversen.

Kurset er stadig på udvi-
klingsstadiet. I øjeblikket er
arbejdet koncentreret om at
planlægge, koordinere og op-
støve materiale og lærebøger
til kursusdeltagerne. Det er
meningen at alt materialet
skal ligge på internettet så det
i princippet kan bruges af alle,
oplyser Ole Graversen. 

På Afdeling for Græsk og La-
tin er man også først lige kom-
met ud af starthullerne, siger
studieleder Christian Troels-
gård. Også her samarbejder
man med gymnasier og lærer-
nes faglige forening. Det er
efteruddannelse af oldtids-
kundskabslærerne der pri-
mært er i fokus. Latin er ikke

et obligatorisk fag i gymnasiet
længere, og det er langt fra al-
le gymnasier der udbyder
græsk. Latin kommer dog til at
indgå i samarbejdet omkring
almen sprogforståelse med en
betydelig vægt.

I den nye reform er oldtids-
kundskab rykket fra 3.g ned i
2.g.

»Men det kommer ikke til at
betyde det store i forhold til
elevernes forudsætninger,«
vurderer Christian Troelsgård.

Den store forskel er i stedet
at der nu er krav om perspekti-
vering i oldtidskundskab.

»Hvis man behandler et filo-
sofisk emne som fx Platon, kan
man ikke gøre det uden at per-
spektivere det med brugen af
Platon hos senere filosoffer, i
kristendommen eller andre re-
levante sammenhænge, og kra-
vet om fokus på antikkens be-
tydning for den senere europ-
æiske kultur gælder uanset om
det drejer sig om arkitektur,
vasekunst eller skulpturer,« 
siger Christian Troelsgård.

De fire institutter overvejer
alle at søge om flere midler i
den pulje Undervisningsminis-
teriet har oprettet helt speci-
fikt til efteruddannelse af
gymnasielærere. Næste ansøg-
ningsfrist er 15. november. 

Undervisningsministeriet
har i alt afsat 10 millioner kro-
ner til udviklingsprojekter for
efteruddannelse af gymnasie-
lærere med ansøgningsrunder
henholdsvis forår og efterår i
2004 og 2005.

jdab@adm.ku.dk

REFORMIVER – Hvis fremtidens gymnasieelever skal have glæde af gymnasiereformen, kræver det

efteruddannelse af gymnasielærerne. Derfor er man på KU netop gået i gang med det.

Klædt på
til reform

Reformen i korte træk

Det almene gymnasium

• Opdelingen i sproglig linje og matematisk linje forsvinder.

• Alle elever begynder med et halvt års fælles grundforløb.. Der-

efter vælger eleverne studieretningsforløb på 21/2 år.

• Alle elever skal mindst have fire fag på A-niveau, tre på B-ni-

veau og syv på C-niveau.

• Generel styrkelse af naturvidenskab.

• Målene med reformen er en styrket og fornyet faglighed, styr-

ket studieforberedelse og opdatering af almendannelsen.

• Reformen stiller blandt andet større krav til bedre samspil

mellem fagene, elevaktiverende arbejdsformer, klare mål for

undervisningen og elevkompetencer samt nye krav til aktiv

deltagelse i undervisningen – herunder krav om tilstrækkeligt

udbytte med henblik på oprykning.

Kilde:Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk).
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Fire institutter på Københavns 
Universitet er gået i gang med at
efteruddanne gymnasielærerne så
de er godt nok rustet til den nye
gymnasiereform. Behovet for 
kurserne er stort, men det samme
er efterspørgslen

Tørnæs’ paradoks
»Hvad stiller man så op med alle gymnasiets kundskabslærere? Jo, de skal omskoles, og-

så kaldet efteruddannes. Det vil koste 68 millioner kroner, og de penge hentes fra det

skriftlige arbejde. (...) Kan du ikke forklare mig, hvordan en reduktion af det skriftlige

arbejde vil forberede danske gymnasieelever bedre til de videregående uddannelser?«

Inger K. Brøgger, medlem af Kommissionen til Forsvar for Kundskaber i debatveksling

med undervisningsminister Ulla Tørnæs, Politiken, 13. december 2003.
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PORTRÆT

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Der findes tidspunkter
som ville have været
mere oplagte til at

bringe dette portræt. Fx da
Jens Bangsbo tiltrådte sit pro-
fessorat på Institut for Idræt
på Københavns Universitet 1.
juli 2003. Men dengang var
der kun tale om en halv tiltræ-
delse, for Jens Bangsbo brugte
mere tid i Italien på at passe sit
job som assistenttræner i fod-
boldklubben Juventus FC end
han gjorde på KU.

Et andet godt tidspunkt
kunne have været da Bangsbo
så endelig tiltrådte på fuld tid
som professor 1. juli i år. Det
var da også meningen at Uni-
versitetsavisen ville have bragt
et portræt af den kendte
idrætsforsker i det første num-
mer efter sommerferien. Inter-
viewet var i kassen, men så var
Deres udsendte så nonchalant
at efterlade sine noter og opta-
gelsen af interviewet i et IC3-
tog.

Fuld af skam måtte jeg kry-
be til korset, erkende min brø-
ler og ydmygt bede professo-
ren om endnu et interview. 

Så nu sidder jeg altså her på
Jens Bangsbos frimærke af et
kontor på August Krogh Insti-
tuttet – igen – og føler mig to-
talt åndssvag over at skulle
stille de samme spørgsmål til
manden én gang til. 

Bævende trykker jeg ‘record’
på min medbragte båndopta-
ger, sender et spørgsmål
Bangsbos vej og håber på det
bedste.

Hvad var grunden til at du
forlod trænerjobbet i Juventus
for at vende hjem til KU?

»Ellers havde jeg jo ikke haft
chancen for at blive intervie-
wet op til flere gange af Uni-
versitetsavisen. Jeg oplevede
ikke i min tid i Italien at I hen-
vendte jer for at få et intervi-
ew, så det var nok den væsent-
ligste årsag,« kommer svaret
prompte.

Jens Bangsbo bryder ud i en
drilsk latter der signalerer at
står det til ham, bliver min
bommert et tilbagevendende
tema i vores samtale.

Der er ikke andet at gøre
end at le med.

Tonen er slået an.
Han skruer den seriøse mine

på igen og giver mig svar på

hvorfor han valgte at vende
snuden hjemad, men det ven-
der vi tilbage til senere.

Seriøsitet 
som varemærke
På Jens Bangsbos skrivebord
ligger stakke af papirer. Væg-
gene er tapetseret med adskil-
lige hyldemeter af ringbind og
bøger som på det nærmeste er
kilet ind imellem hinanden.
Peter Høegs roman »De måske
egnede« springer i øjnene som
en skønlitterær bastard i den
lange række af fagbøger som
ellers præger de bugnende re-
oler.
Bøgernes titler taler deres ty-
delige sprog. Her arbejder en
mand som primært beskæfti-
ger sig med to ting: Fysiolo-
gisk forskning og fodbold. Og
gerne på samme tid. 

I 1994 forsvarede han sin
doktordisputats med titlen
»Fodboldens fysiologi« og
gjorde sig dermed fortjent til
titlen dr.scient. i arbejdsfysio-
logi.

Netop fodbold er i høj grad
skyld i at Jens Bangsbo er endt
med at blive forsker. 

»Dengang jeg selv spillede
fodbold, var jeg interesseret i
at vide mere om de ting jeg
foretog mig. Hvordan man
kunne optimere sin præsta-
tionsevne, og hvordan man
kunne sørge for at man på et
givet tidspunkt fik trænet de
ting der var mest hensigts-
mæssige.«

Den nu 47-årige Jens Bangs-
bo nåede at spille over 400
kampe i den bedste danske
fodboldrække for klubberne
Kastrup, Lyngby, Esbjerg og
Hvidovre.

I Esbjerg snakker man sta-
dig om denne Bangsbo der
mens de andre fortrak til om-
klædningsrummet for at nyde
en velfortjent pilsner efter
kampen, »varmede ned« ude
på banen inden han gik i bad.

Et bevis på den seriøsitet
som stadig er Jens Bangsbos
varemærke.

Udover klubkarrieren blev
det til fire optrædener på ung-
doms- og OL-landsholdet. Han
nåede aldrig at trække i den
rød-hvide trøje på det »rigtige«
landshold, men det er han til
gengæld nu fysisk træner for i
ny og næ. Senest under EM i
Portugal i sommer. 

Familie før karriere
»Jeg betragter mit ophold i Juventus som en familieoplevelse før no-

gen karrieremulighed. Italien er jo et skønt land at leve i, italienerne

er yderst hjertelige mennesker.«

Jens Bangsbo i B.T., 28. september 2002.

Efter tre år som assistenttræner i den italienske fodboldklub
Juventus er Jens Bangsbo vendt tilbage til Københavns Uni-
versitet for at hellige sig det professorat på Institut for Idræt
som han tiltrådte på halv tid allerede sidste år. Universitets-
avisen mødte den hjemvendte doktor i fodbold – to gange

Doktor 

F O T O S : J O A C H I M R O D E
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Fantastiske Juventus
Og så har han altså været as-
sistenttræner i mægtige Juven-
tus i tre sæsoner. I første om-
gang var han konsulent i klub-
ben i to år hvor han havde an-
svaret for spillernes fysiske
træning samtidig med at han
passede sin lektorstilling på
August Krogh Instituttet.

»Jeg havde tidligere fået til-
bud om at blive træner, men
ikke fra en klub af den størrel-
sesorden,« fortæller Jens
Bangsbo.

Kombinationen Bangsbo/
Juventus viste sig hurtigt at
være ‘a match made in hea-
ven’.

»Arbejdet med folkene i Ju-
ventus var fantastisk helt fra
første gang jeg var dernede, og
så indtil jeg sluttede. De har
mødt mig med en åbenhed, re-

spekt og en villighed til at lære
og diskutere som jeg har aldrig
har mødt i andre sammen-
hænge. Heller ikke inden for
forskningsmiljøet,« siger han.

Følelsen var gensidig. Efter
et år blev han kaldt til møde
og blev tilbudt at blive for-
fremmet til assistenttræner, så
han dermed kom til at beskæf-
tige sig med »fodbold på alle
ledder og kanter« som Bangs-
bo selv formulerer det og ikke
kun den fysiske del. 

Det tilbud kunne han ikke
afslå, og da han sagde ja, be-
gyndte alle i lokalet at klappe.

»Jeg må sige at det gjorde et
vist indtryk på mig at der sad
otte mand og klappede – in-
klusiv Carlo Ancelotti (tidlige-
re italiensk landsholdsspiller
og daværende cheftræner i Ju-
ventus, red.). Det varmede da
ekstra.«

Fuldtidskontrakten betød at
han og hans på daværende
tidspunkt gravide kone som
også er ansat som forsker på
Institut for Idræt, begge måtte
tage orlov fra universitetet.
Men det var ikke en nem be-
slutning at træffe.

»Jeg havde jo et godt job
herhjemme som jeg var fint til-
freds med. Der skal noget til
for at tage den type spring,
men jeg havde brugt meget tid
dernede året før og kunne se
at det var rimeligt belastende
at passe et job herhjemme, så
jeg tænkte: ‘Skal det være, så
skal det være nu’. Jeg tror ikke
jeg kunne finde en bedre klub
i verden at komme til, så jeg
kunne ikke se at der kunne
være andre tidspunkter at gøre
det på.«

KU er inspirerende
Det var aldrig meningen at
jobbet i Juventus skulle funge-
re som et springbræt til den
nomadetilværelse som livet
som træner i international top-
fodbold ofte kan være.

»Vi har to børn på to år og et
på fem år, så det var også af
hensyn til familien at vi beslut-
tede at vende tilbage til Dan-
mark. Det at skulle ind i nye
omgivelser og miljøer hele ti-
den ville være for meget nu
hvor børnene er så små.«

Og der var så svaret på mit
første spørgsmål.

Jens Bangsbo er glad for at
være tilbage på KU.

»Det er et spændende sted
at arbejde. Det er jo et sted
hvor jeg har tilbragt meget tid,
og som jeg er inspireret af ved
at jeg kan forske i områder
som interesserer mig, og fordi
jeg kan undervise studeren-
de,« siger Jens Bangsbo som
oprindeligt ville bruge sin
cand.scient.-titel på at være
gymnasielærer hvilket han og-
så var i en kort periode inden
han blev ansat på August
Krogh Instituttet.

Nu er han så blevet profes-
sor.

»I universitetsverdenen er
der en rimelig flad struktur, så
der er ikke den store forskel på
at være lektor og at være pro-
fessor. Man står måske lidt be-
dre i forbindelse med ansøg-
ninger af fondsmidler når man
er professor. Det at udnævne
professorer er jo et spørgsmål
om at have nogle satsningsom-
råder, og der vil man forvente
at et institut som ansætter pro-
fessorer, også tilfører området
nogle midler som gør at man
kan sikre sig at de pågældende
mennesker har nogle fornufti-
ge arbejdsvilkår. Det lyder ri-
meligt. Synes du ikke?«, spør-
ger han.

Jeg nikker. Det er ikke hver
dag en professor spørger mig
om hvad jeg synes.

Nysgerrighed 
som drivkraft
Det var nysgerrigheden efter
at afprøve sin teoretiske viden
i praksis der drev ham ud i
trænergerningen, og det er
den samme nysgerrighed der
driver ham som forsker.

»Chancen for at beskæftige
sig med nogle problemstilling-
er og have muligheden for at
undersøge dem er da et privi-
legium som er meget få for-
undt. Samtidig er det spæn-
dende, udfordrende og afveks-
lende at arbejde som forsker,
så det kan ikke være meget be-
dre,« mener Jens Bangsbo som
blandt andet har forsket i mus-
klers forbrænding og udmat-
telse og effekten af intensiv
træning.

Som tidligere udøver har
han haft nogle erfaringer han
har kunnet trække på i sin
forskning, og det ser han som
en kæmpe fordel, men idræts-
forskningen har svært ved at
rekruttere folk som har indsigt

i både idræt og forskning, og
det ærgrer ham.

»At vi mister de folk som
kunne have kontakt med beg-
ge verdener, kommer til at
svække hele idrætssystemet.«

I det hele taget mener han
at idrætsforskningen i Dan-
mark bliver prioriteret forkert.
Grundforskningen har måttet
vige til fordel for anvendt
forskning

»Man har i Team Danmark
valgt at tage udgangspunkt i
de behov som specialidræts-
forbundene har. Det betyder at
det i høj grad er dem som skal
sætte dagsordenen for den
forskning de vil støtte, og det
er en bagdel, for det er svært
for elitetrænere og idrætsudø-
vere at definere hvordan man
skal forske,« pointerer Jens
Bangsbo som selv har siddet i
Team Danmarks forskningsud-
valg tidligere.

Vigtigt at kunne 
fascineres
Selv om han er glad for at væ-
re tilbage i Danmark, har det
gjort et kæmpe indtryk på ham
at bo i Italien.

»Den største oplevelse var
nok i al almindelighed bare
det at bo i Italien og opleve ita-
lienernes venlighed og imøde-
kommenhed.«

Jens Bangsbo lægger ikke
skjul på at han beundrer den
italienske mentalitet.

»Efter jeg er kommet hjem,
oplever jeg at vi danskere har
alt for travlt med at fokusere
på de ting som ikke går så godt
og er lidt besværlige, men som
i virkeligheden blot er bagatel-
ler i vores tilværelse. Og jante-
loven eksisterer jo også. Men
det at kunne fascineres synes
jeg, er en vigtig egenskab at
have. Der synes jeg at italie-
nerne langt overgår os i evnen
til at blive fascineret, at kunne
glæde sig over ting og leve li-
vet. Det er vi danskere alt for
dårlige til.«

Der var nu også rigeligt for
tilhængerne at glæde sig over i
den tid Jens Bangsbo var i Ju-
ventus. Torino-klubben er Ita-
liens mest vindende klub og
også den mest populære. Det
er blevet til 27 nationale mes-
terskaber for »Den Gamle Da-
me« som Juventus kaldes. 

To mesterskaber og delta-
gelse i Champions League-fi-

nalen der dog blev tabt til ær-
kerivalerne fra Milano, AC Mi-
lan, nåede Bangsbo at opleve i
sin tid i Juventus.

»Det var en kolossal tilfreds-
stillelse at vinde mesterskabet
og en kolossal oplevelse at slå
Real Madrid og komme i
Champions League-finalen
med alt hvad der følger med.
At komme ind på stadion med
80.000 tilskuere der råber og
skriger. Det kan ikke blive me-
get højere når man beskæfti-
ger sig med fodbold på det
plan,« smiler han.

Succesen skyldes især Jens
Bangsbos arbejde, er mange
enige om.

»Ikke at jeg og mit arbejde
skal have æren for mesterska-
berne, men mange i klubben
udtrykte bagefter at ‘her er der
sket nogle ting, her er et as-
pekt der er vigtigt i forhold til
de resultater vi har opnået’,«
fortæller han.

Fodboldprofessor
Hans meritter i Juventus har
selvfølgelig givet genklang hos
den samlede danske sports-
presse som ynder at kalde Jens
Bangsbo for »fodboldprofesso-
ren«, »fodbolddoktoren« eller
»dansk fodbolds mest vidende
teoretiker.« Anerkendende
prædikater som imidlertid 
ikke gør synderligt indtryk på
hovedpersonen selv.

»Jeg har hverken positive el-
ler negative associationer til
de tilnavne. Aviserne skal jo

Grundforskning er alfa og omega
»Der er ingen tvivl om at man gør idrætsforskningen langt fattigere

hvis man kun ønsker at støtte projekter som forudses at have en

umiddelbar anvendelighed. I virkeligheden er det primært projekter

der bygger på et grundvidenskabeligt fundament der fører til bety-

delig ny viden.«

Jens Bangsbo i Berlingske Tidende, 22. august 1997.

drillepind

Jens Bangsbo

Professor, Institut for Idræt

ved Københavns Universitet

Født: 2. oktober 1957

Civil status: Gift med lektor

ved Institut for Idræt Ylva

Hellsten med hvem han har

tre børn.

Uddannelse:

Cand.scient. i idræt og mate-

matik ved Københavns Uni-

versitet (1984)

DBU-elitetræneruddannelse

(1984)

Dr.scient. i arbejdsfysiologi

(1994)

Tidligere beskæftigelse:

Adjunkt på August Krogh In-

stituttet (1991-95)

Lektor på August Krogh Insti-

tuttet/Institut for Idræt

(1996-2003, orlov 2001-03)

Konsulent for Juventus FC

(1999-2001)

Assistenttræner for Juventus

FC (2001-04)

Medlem af trænerstaben for

det danske fodboldlandshold

(2004)

Jens Bangsbo er medlem af

Kulturministeriets udvalg for

idrætsforskning. Desuden var

han den første til at vinde

Det Naturvidenskabelige Fa-

kultets Formidlingspris i 1998.

have et eller andet de kan sæt-
te foran mit navn,« siger han.

Hvordan har du det med
pressen?

»Den har jeg det helt fint
med. Jeg er ikke så opsøgende,
men jeg stiller gerne op når
det drejer sig om ting der bli-
ver behandlet fagligt og for-
nuftigt sådan som Universi-
tetsavisen er i stand til at
håndtere tingene,« svarer han
og slår en latter op.

Hvordan vil du gerne huskes?
»Kan du huske hvad jeg sag-

de sidste gang?« spørger han.
Jeg ryster på hovedet.
»Jeg håber at blive husket

for at jeg var en del af en grup-
pe af personer som formåede
at forandre noget til det bedre,
det være sig at en ungdoms-
spiller ikke længere skal rende
rundt om banen til træning,
men inde på banen eller at no-
gen vil sige at det var da meget
interessant at der var nogen
som for 30 år siden sagde at
kalium kan have noget med
træthed at gøre,« smiler han.

Det mest underlige, men og-
så det mest underholdende
interview jeg har foretaget, er
slut.

Han stikker lige til mig en
sidste gang da jeg takker for at
han tog sig tid til mig endnu
engang.

»Det er helt i orden. Du siger
bare til hvis vi skal tage det en
tredje gang.«

jdab@adm.ku.dk

DR.BOLD. – Jens Bangsbos fodboldbaggrund kommer ham til go-

de som forsker. Her ses han sammen med Martin Jørgensen (sidden-

de) og Dennis Rommedahl under sommerens EM-slutrunde hvor han

var fysisk træner for det danske fodboldlandshold.
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Her ser vi forbindelsen fra den enkelte friheds-
kæmpers død til det Danmark der gennem fri-
hedskampen blev til hellig jord. Hvert år den 
4. maj om aftenen højtideligholdes befrielsen
ved mindesmærket med taler, korsang, kranse-
nedlæggelse og fakler, og selv om der bliver
færre og færre deltagere, samler denne begi-
venhed stadig hundredvis af borgere.

Men er det virkelig religion? Hovedparten 
af deltagerne i nytårsritualet tror formodentlig
ikke bogstaveligt på at Gud sikrer freden i Dan-
mark, og hvordan kan man mene at friheds-
kæmpernes død i egentlig forstand helliggør
den jord de er begravet i? 

Det er imidlertid min påstand at nytårsaften,
Mindelunden og mange andre nationale og lo-
kale arrangementer, mindesmærker og symbo-
ler kan få en fælles, meningsfuld fortolkning
gennem det religionssociologiske begreb civilre-
ligion.

Civilreligion
Civilreligion ligner almindelige religioner ved
at have myter og ritualer, men disse myter og 
ritualer er specielle ved at dyrke nationen og
landet som noget særligt – som et land og en
jord der er hellig for borgerne. 

Ideelt set skal civilreligion samle befolknin-
gen på tværs af religiøse og etniske skel, samle
dem om noget højere fælles, nemlig nationens
beståen. Dette mål er ikke et spørgsmål om 
politisk tilhørsforhold; nationens eksistens og
mening er i en civilreligiøs forståelse bestemt 

af højere magter og kan ikke afgøres af menne-
sker alene.

I religionssociologien har civilreligion været
diskuteret livligt gennem mere end tredive år,
og især amerikanske sociologer har brugt be-
grebet til at betegne det religiøse fællesgrund-
lag for USA. 

Ordet civilreligion er hentet fra filosoffen
Jean-Jacques Rousseau. I sit berømte værk Du
Contrat Social fra 1762 hævdede han at religion
ikke måtte undertrykke friheden, men i en tole-
rant form lære borgerne at elske deres fædre-
land og de forpligtelser som det medførte at
være borger i et land med demokratisk styre. 
Civilreligion er ikke en verdslig erstatning for
religion; den har en religiøs natur forstået på
den måde at den refererer til det transcendente,
som regel Gud. Det er efter min opfattelse en

udvanding af begrebet civilreligion hvis man la-
der alle nationale identitetsskabende begiven-
heder være udtryk for civilreligion. 

Da Danmark vandt europamesterskabet i fod-
bold i 1992, var Gud ikke med på sidelinjen, 
og den nationale hyldest af det hjemvendte fod-
boldhold vil jeg ikke kalde et dansk civilreli-
giøst ritual. 

Civilreligion er imidlertid heller ikke en helt
almindelig religion med en gruppe af tilhænge-
re, for der eksisterer ingen gruppe af danskere
der af sig selv identificerer sig som tilhængere
af dansk civilreligion. 

Civilreligionen manifesterer sig konkret i de
forskellige situationer og steder hvor borgerne
enkeltvis eller samlet inddrager religion når de
dyrker nationen og deres tilhørsforhold til na-
tionen. 

Men når alle disse enkeltsituationer ses i en
helhed, bliver civilreligionen en abstraktion.
Civilreligion er således både en empirisk stør-
relse og en videnskabelig konstruktion som for-
skere kan bruge til en sammenhængende reli-
gionssociologisk fortolkning af de situationer
hvor borgerne inddrager religion, når de dyrker
nationen.

Udfaldet fra Fredericia
Et upåagtet eksempel på en dansk tradition der
rummer stort set alle de centrale elementer i
dansk civilreligion, er 6. juli-festen i Fredericia.
Den fejres hvert år den 5. og 6. juli til minde om
den nat og morgen i 1849 hvor næsten 20.000

danske soldater under general
Bülows kommando foretog et
udfald fra fæstningen Frederi-
cia og jog den belejrende sles-
vig-holstenske hær på flugt. 

Sejren var et vendepunkt i
treårskrigen (1848-1850),
men de danske tab var betyde-

lige, over 500 faldne. 6. juli-festen arrangeres
hvert år af en frivillig lokalkomité, men arran-
gementet har samtidig stor statslig bevågenhed. 

Forskellige militære enheder deltager offi-
cielt, og der holdes altid tale af en fremtræden-
de politiker, tit en minister. Programmet for
festen er omfattende, med kransenedlæggelser,
flaghejsning, koncerter, gudstjenester, fakkel-
tog og taler den 5. juli. 

En central begivenhed den 5. juli er flaghejs-
ningen kl. 18 ved Fredericias vartegn, statuen
af Landsoldaten, hvor en æresvagt hejser de 
5 nordiske landes flag, et for et, mens tilskuer-
ne synger første vers af hver af nationalsange-
ne, og soldaterne gør honnør. 

Så følger de officielle kransenedlæggelser
ved Landsoldaten der i dagens anledning bærer
en krans af egeløv, og både før og efter ceremo-

nien lægger mange af byens borgere blomster-
buketter i rødt og hvidt ved foden af mindes-
mærket. 

Den 6. juli kl. 11 kulminerer festen med en
stor procession. En sørgemarch som går fra by-
ens centrale plads, Bülows Plads til Krigergra-
ven ved Trinitatis kirke. I sørgemarchen delta-
ger soldater i moderne uniformer og med mo-
derne våben, soldater i historiske uniformer fra
1849, Slesvigske Musikkorps, forskellige mili-
tære og civile æresgæster, Fredericia Jernbane-
orkester, den lokale musikgarde, kaldet 6. Juli
Garden samt almindelige borgere i samlet flok. 

Ved Krigergraven med H.W. Bissens mindes-
mærke holdes der tale af en præst, og forsam-
lingen synger blandt andet ‘Kongernes Konge’
som har været sunget ved denne lejlighed i me-
re end hundrede år.

Efter at de døde er blevet mindet, vender
stemningen, og alle går i sejrsmarch til tonerne
af ‘I natten klam og kold’ og ‘Dengang jeg drog
af sted’. Processionen bevæger sig ad Danmarks-
gade og standser ved Landsoldaten hvor der
holdes tale af en fremtrædende dansk politiker
– i 2004 var det miljøminister Hans Chr.
Schmidt. Så går optoget videre til Bülows Plads
hvor der fra balkonen af det gamle rådhus hol-
des taler til ære for general Bülow og for Dron-
ningen. Talen for Dronningen afsluttes med et
nifoldigt hurra, og folkemængden giver ved til-
råb sin tilslutning til at der sendes et hyldestte-
legram til Hendes Majestæt.

6. juli-festen er ikke en konventionel militær-
parade som fx paraden på Champs Elysée den
14. juli. Staten arrangerer ikke begivenheden.
Det er et borgerinitiativ, og blandingen af mili-
tære og civile ville være uhørt i en militærpara-
de. Det er, og har altid været, en lokal Frederi-
cia-begivenhed, men samtidig har den klare
landsdækkende og nationale toner. 

6. juli – en civilreligiøs fest
Hvorfor er 6. juli-festen et udtryk for dansk
civilreligion? Festens udgangspunkt er at min-
des en bestemt historisk begivenhed, men som
årene er gået, krigsveteranerne døde, og det
slesvigske spørgsmål løst med genforeningen i
1920, har festen fornyet sin symbolik og betyd-
ningsindhold. 

Det er karakteristisk at i 2004 understregede
både pastor Birger Larsen ved Krigergraven og
miljøminister Hans Chr. Schmidt ved Landsol-
daten at de faldne i 1849 er værd at mindes og-
så i dag på grund af Irak-krigen. Birger Larsen
sagde fx: 

»Krig er ikke længere noget ukendt for os og
vores land, og igen er der nogle, der er parat til
at drage ud, parat til at miste, gøre det for at vi
andre skal have noget, der er værd ikke at mis-
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Af Margit Warburg

De fleste af os deltager trofast – år efter år
– i følgende ritual: Nytårsaften, når klok-
ken nærmer sig 24, rejser vi os, tænder

for fjernsynet, skænker champagne (eller det
der ligner), og mens vi holder vores eventuelle
livsledsager i hånden, ser vi på det store tårnur
på Københavns rådhus og afventer rådhusklok-
kernes slag. På det første store timeslag skåler
vi med hinanden, kysser eller hopper ned fra en
stol og ind i det nye år. 

Efter rådhusklokkerne lytter vi stående til
Grundtvigs traditionsrige nytårssalme ‘Vær vel-
kommen, Herrens år’ sunget af radioens pige-
kor. Salmens tredje vers påkalder Gud som be-
skytteren af vort land og den fred vi ønsker:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen nytår, og velkommen her!

Efter denne salme følger nationalsangen ‘Der er
et yndigt land’ og kongesangen ‘Kong Christian
stod ved højen mast’. 

Nytårsritualet er statsligt organiseret, men
har bred frivillig opbakning og udøves i måske
over en million hjem i Danmark på samme tid. 

I løbet af de ti minutter det varer, har vi fået
bekræftet vores samhørighed med familie, ven-
ner, Danmark og kongehuset under Guds bevå-
genhed. Faktisk forventer vi at alle aftenens
gæster deltager i dette ritual. 

Den enkeltes personlige tro kommer ikke sa-
gen ved her; de fleste vil nok i virkeligheden 
synes at det var lidt uforskammet hvis en af
gæsterne demonstrativt blev siddende under
‘Vær velkommen...’ med den begrundelse at
vedkommende var fx muslim eller ateist. 

Der er flere andre eksempler på at danskerne
inddrager religion i en hyldest til nationen, fx
Sankt Hans aften hvor vi i offentlighed ønsker
fred i Danmark under påkaldelse af en helgen.
Eller Mindelunden i Ryvangen der er indrettet
til gravplads for faldne frihedskæmpere under
Anden Verdenskrig. Det store mindesmærke ved
den centrale gravplads forestiller en kvinde som
i sit skød holder en ung, livløs mand. Kvinden
symboliserer Danmark, og skulpturen er frem-
stillet som en pietà, en fremstilling af den sør-
gende Maria med den døde Jesus. På pladsen
foran står der:

Man fandt dig her i denne lund
hvor dødens stilhed bandt din mund
trygt sover du din barndom nær
ført hjem af dem du havde kær
men evigt taler rent og stort
den jord din død har helliggjort

»Et demokratisk samfund hænger imidlertid 
ikke sammen hvis alle bare indtager rollen som 
tilskuere og kunder i butikken...«

Civilreligion er med til at kitte samfundet sammen. 
Hvordan ser det ud i Danmark, og hvad betyder globaliseringen?

Globalisering og 
dansk civilreligion
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te.« Og Hans Chr. Schmidt sagde: 
»Der er en verden omkring os hvor man fort-

sat kæmper for demokrati og frihedsrettighe-
der. Her har vi en pligt til at hjælpe historien på
rette spor. Ind imellem også med våben i hånd.
Desværre.«

Samtidig med at nutiden inddrages, fasthol-
des gennem hele festen både i sang og i tale det
traditionelle tema siden 1849 at Danmark og de
danske soldater har Guds særlige bevågenhed
som vi kan se det i fx ‘Kongernes Konge’. Den
fælles dyrkelse af nationen under påkaldelse af
Gud er ikke bare underliggende og underforstå-
et, den er markant og eksplicit til stede. 

Ritualer indeholder både faste og variable
elementer, og vellykket religiøs innovation for-
søger at ændre de variable dele under respekt
for de faste elementer. Det er lykkedes vældig
godt for 6. juli-festen. I løbet af årene er der
kommet mange nye elementer til, fx oprettelsen
af 6. Juli Garden i 1979, mens andet er gledet
ud, og i særlige jubilæumsår er programmet
blevet udvidet med regattaer, folkefester og 
ikke mindst kongeligt besøg. 

Den faste del af ritualet er først og fremmest

den centrale begivenhed, nemlig sørgemarchen
fra Bülows Plads til Krigergraven. Det er den
der fastholder og genskaber fortællingen (my-
ten) om festens formål begravelsen af de faldne
soldater. 

Sørgemarchen følger altid den samme rute,
og der spilles samme musik, en sørgemarch
komponeret til lejligheden af brigadedirigent
Thilo i 1849. Soldaterne går også i en særlig
marchform og holder deres våben i favnen og
ikke over skulderen.

Durkheim og Weber til fest
Spændingen mellem de faste og de variable de-
le af 6. juli-festen kan forstås ud fra to bærende
teoretiske synsvinkler i religionssociologien.
Det gælder Emile Durkheims overfor Max
Webers syn på den samfundsmæssige rolle af
religion. 

Durkheim så samfundet som en helhed med
egne egenskaber – helheden er mere end sum-
men af delelementerne. I en durkheimsk for-
stand tjener festen til at deltagerne samles for
at dyrke deres identitet som danskere, herun-
der at hylde og dyrke nogle fælles værdier, først

og fremmest kampen for demokrati – også selv
om det kan være nødvendigt at sætte livet ind
på det. I festen hyldes også den nordiske ånd
som sættes i modsætning til det Tyskland der
var den nationale fjende. 

Weber så samfundet som et resultat af indivi-
dernes handlinger på givne historiske og natur-
givne betingelser. De to synsvinkler er komple-
mentære idet man kan se de faste dele af 6. juli-
festen som det funktionelt uundværlige, det
durkheimske ved festen. Sørgemarchen kan 
jo ikke ændres eller bortfalde uden at festen 
mister en stor del af sin mening.

De variable dele muliggør innovation og til-
pasning af festen. De sikrer deltagernes ejer-
skab til festen og eventuel opbakning fra nye
grupper (fx de børn og unge som er med i 
6. Juli Garden) – det vil sige de levner plads for
den weberianske synsvinkel. 

Globaliseringens udfordringer
I den danske civilreligion er folkekirken til ste-
de på forskellig måde – uden at der dog er tale
om folkekirkelige arrangementer. Nytårsaften
er det rådhusklokkerne og ikke klokkerne i Vor

Frue Kirke der markerer årsskiftet, og ved 
6. juli-festen er det en borgerkomité der invite-
rer den præst som taler ved Krigergraven.

Symbolikken, sangene osv. er imidlertid i stor
udstrækning ‘lånt’ fra folkekirken. Det opfattes
af de fleste som en selvfølge da folkekirken er
den ramme som flertallet tænker religion i Dan-
mark ind i. 

Med globaliseringen udfordres imidlertid
den selvfølgelighed hvormed folkekirken har
sin centrale placering i dansk civilreligion. 
Problemet er at et lands civilreligion repræsen-
terer nationens sammenhængskraft og identitet
i en religiøs symbolik, og civilreligionen skal
derfor nyde bred accept i befolkningen. 

I en dansk sammenhæng kan man spørge om
flertallet af danske muslimer virkelig kan rum-
mes inden for dansk civilreligions rammer? Jeg
observerede fx ingen deltagere i 6. juli-festen
der så ud som tyrkiske indvandrere selv om der
er flere hundrede af dem i Fredericia.

Det kan få vidtrækkende konsekvenser for
det danske sociale sammenhold hvis muslimer-
ne i Danmark generelt er ‘ikke-troende’ i for-
hold til dansk civilreligion. 

Opslutningen om den danske civilreligion
kan studeres empirisk og resultaterne kan være
en prøvesten på hvad vej det bærer med den so-
ciale sammenhængskraft i Danmark. 

Man kan blandt andet afdække hvilke grup-
per der eventuelt er marginale i den forbin-
delse. Det gælder måske muslimske indvandre-
re, men også den globaliserede elite i Danmark
kan tænkes at være på vej ud af det nationale
sammenhold. 

Hvis det er ligegyldigt for ens identitet om
man bor og arbejder i København, Madrid,
Bruxelles, Toronto eller Singapore, så kræver
det en særlig og bevidst anstrengelse at yde det
lokale engagement som gør at man ikke bare er
et globaliseret menneske, men også har et lo-
kalt tilhørsforhold så temporært det end er. 

Et demokratisk samfund hænger imidlertid
ikke sammen hvis alle bare indtager rollen som
tilskuere og kunder i butikken og dermed svig-
ter idégrundlaget i Rousseaus sociale kontrakt.

Margit Warburg er religionsso-
ciolog og professor ved Institut
for Tværkulturelle og Regionale
Studier, Afdeling for Religions-
historie. Hun er næstformand i
KUs satsningsområde Religion i
det 21. århundrede.

Ved krigergraven den 6. juli

Melodi: E. Horneman

Kongernes Konge! ene du kan 

skærme vort elskede fædreneland. 

Herre, du ene

kan sejren os forlene.

Værn om vort herlige og ældgamle Dan!

Slyng om os alle enigheds bånd, 

send fra din himmel begejstringens ånd! 

Følg du i fare

den tapre lille skare, 

løft over hæren din velsignende hånd.

Kærlige fader, lyt til vor røst! 

Freden og friheden smykke vor kyst! 

Rigdomme følge

med snekken over bølge, 

marken velsigne du med rigeste høst!

Kort ophold: Der præsenteres gevær af styrken.

Herrernes herre, mægtig og stor! 

Nådig du høre vort bedende kor! 

Herre! Du ene

kan sejren os forlene, 

værn om vort herlige og ældgamle Nord!

Adolph Recke
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Den alternative TAP-liste
giver klart udtryk for at
tillidsrepræsentanter er

dygtige folk. Den dygtighed
skal de praktisere i samar-
bejdsudvalgene og alt andet
skal de holde fingrene fra – i
særdeleshed fra bestyrelsesar-
bejdet! 

Det er svært at forstå at der
gives roser for det arbejde til-
lidsrepræsentanter leverer
som valgte repræsentanter for
deres kolleger omkring løn-
og ansættelsesforhold. Men
når denne viden og kunnen
stilles til rådighed for besty-
relsesarbejdet, så er det plud-
selig lidt suspekt!

Den alternative liste afhol-
der sig af gode grunde fra at
forklare hvad den dybest set
mener når et sådant postulat
fremsættes fordi det vel reelt
drejer sig om manglende fag-

politiske holdninger. Det er en
hån mod alle de faglige tillids-
repræsentanter i det øvrige
samfund der  på glimrende vis
varetager et tillidshverv og et
medlemskab af organisatio-
nens bestyrelse. Hvorfor me-
ner den alternative liste
egentlig at vi er så meget an-
derledes her på KU?

Stærk ballast
TAP-Fælles Listen har tilsam-
men en stærk ballast af erfa-
ring, viden og praktisk sans,
både fra hvervet som tillidsre-
præsentant og de mange for-
skellige hverv som aktive del-
tagere i de demokratiske og
styrende organer vi hidtil har
haft her på universitetet. Her
har vi varetaget alle de hverv
som det har været muligt som
TAP-ansat: fakultetsrådsmed-
lem, konsistoriemedlem vi-
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Som en anden fodboldtræner kridtede statsminister
Anders Fogh Rasmussen banen op i sin tale ved
folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2004.

Han fortalte hvordan globaliseringen stiller stadig nye
udfordringer til det danske samfund og at udflytningen
af arbejdspladser til lavtlønsområder rejser spørgsmål
om hvad vi skal leve af fremover. Statsministerens svar
– eller taktik til overlevelse, om man vil – var kort og
kontant: viden og innovation skal sikre Danmarks sejr.
Vi skal kort sagt leve af at være klogere, bedre og smar-
tere end de andre – og vi skal få flere go-
de ideer end de andre. 

Målsætningen er at øge investeringer-
ne i forskningen så Danmark kom-

mer op på at investere tre procent af BNP
i 2010 sådan som Barcelona-erklæringen
lægger op til. Det private erhvervsliv skal
levere 2/3 af aktiviteterne, den offentlige forskning den
resterende tredjedel. Omsat til kroner og øre betyder
det at den offentlige forskning samlet skal løftes med
omkring fem milliarder kroner (fra 0,73 procent til en
procent af BNP). Der er ikke mange år til at indfri måle-
ne, så det kan kun gå for langsomt. 

Statsministeren har, efter vores bedste overbevisning,
valgt en vinderstrategi med satsningen på forskning

og uddannelse. Det vil vi gerne støtte. Men intet hold
vinder på taktik alene. Det er hvordan taktikken udfø-
res i praksis der er afgørende for om man får succes. Vi
skal derfor have lavet en konkret plan for hvordan vi
når målene. En plan som også samtidig overvinder ak-
tuelle barrierer og svarer på udfordringerne.

Først og fremmest er der behov for at vi får løftet
grundforskningsniveauet. Efter årevis med yoyo-in-

vesteringer i grundforskningen i Danmark er der brug
for en mere solid sikring af de efterhånden skrantende
miljøer. Kun stærke grundforskningsmiljøer vil være
konkurrencedygtige globalt, og de er på sigt også et

nødvendigt fundament for den mere erhvervsrettede
forskning. Den første del af planen bør derfor handle
om at sætte kroner og øre på de langsigtede basisinves-
teringer.   

Næste del af planen går ud på at sikre forskningens
fremtid. Her mangler midler til ph.d.-stipendiater

inden for grundforskningen. Regeringen har øget bevil-
lingerne til erhvervsforskerstipendiater hvilket er godt.
Nu er turen kommet til de unge talenter som står på

spring til en forskeruddannelse
indenfor et mere bredt grundviden-
skabeligt felt. De er vigtige fordi de
udgør første del af fødekæden til
forskningens verden – både på uni-
versitetet og i virksomhederne – og
dermed er med til at skabe den viden
som vi skal leve af fremover.

Derudover har vi på universitetet en opgave med
fortsat at prioritere forskningsmidlerne internt så

vi både sikrer et højt niveau i forskningsmiljøerne og
samtidig sikrer attraktive karriereveje for vores unge
stjernefrø. Vi skal sørge for både at have en stærk
forskningsmæssig bredde og at udvikle vores største ta-
lenter. Vi skal aflive myten om at grundforskning er
uprioriteret, hvorimod anvendt forskning er strategisk
og prioriteret. Sådan foregår det ikke i praksis på uni-
versiteterne hvor vi hele tiden foretager strategiske
prioriteringer – også inden for grundforskningen. Det
vil vi også gøre fremover.

Vi er parate til at samarbejde med regeringen om
hvordan vi i praksis får styrket viden og innovation

i Danmark. Vi har de rigtige spillere og den rigtige tak-
tik. Nu skal vi have en plan for hvordan vi omsætter
taktikken til handling. Så skal vi nok vinde i den globa-
le konkurrence.

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

DEBAT

Danmarks 
vigtige kamp

»Vi er parate. Vi har 
de rigtige spillere og
den rigtige taktik«

Ved valget til bestyrelsen
skal der vælges to VIP-
repræsentanter der til-

sammen skal repræsentere
medarbejdere ved alle seks fa-
kulteter. Det kræver at der
vælges personer med en bred
erfaringsflade og gode kon-
taktnet ud over hele universi-
tetet. 

Den nye lov taler om medar-
bejderrepræsentation. Jeg sy-
nes at visse af de opstillede
kandidater er opstillet på en
baggrund der ikke tyder på at
bestyrelsesposten opfattes som
en medarbejderrepræsenta-

tion. Fx ved alle at det er efter
åbenbart pres fra dekaner og
institutledere at prodekan
Jens Kristiansen (Jura) stiller
op. På mit eget institut (Øko-
nomi) er det lederen der har
stået for indsamlingen af stille-
re, og han har desuden an-
vendt ledelsesresurser i form
af sekretariatsbistand til at
samle flest mulige stillere. 

Jeg synes at vi skal vælge
medarbejderrepræsentanter
og ikke ledelsesrepræsentan-
ter til bestyrelsen. Netop folk
med erfaringer fra tillids-
mandshvervet er derfor kvali-

VIP-VALG T IL  BESTYRELSEN

Ledelsens 
mand eller 
medarbejdernes?

TAP-VALG T IL  BESTYRELSEN

Alternative 
eller ægte 
interesser
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ceinstitutleder og prodekan,
for bare at nævne nogle. 

Det vil sige at vi ikke er ube-
kendte med at tage beslut-
ninger, også ledelsesmæssige!

TAP-Fælles Listens aktive til-
lidsrepræsentanter vil være et
stærkt bagland for vores spid-
skandidat, Ingrid Kryhlmand,
og dermed vil der være god
grobund for at varetage alle
TAP’ernes interesser og få ind-
flydelse som i sidste ende vil
være til gavn for hele vores
gruppe.

En stemme på TAP-Fælles
Listen er faktisk det samme
som at støtte sine egne ægte
interesser.

Ingrid Kryhlmand, Ole Bested,
Joan Lykkeaa, Poul Erik Krogs-
have.

Som det også er fremgået af
flere tidligere indlæg i Univer-
sitetsavisen, er vi en del som
finder det problematisk at det
er fællestillidsfolk der stiller
op til KU´s kommende besty-
relse.

Vi mener ikke at det er i
KU´s bestyrelse at deres inter-
esser primært skal varetages.
Det er også, og måske især,
universitetets ansigt udadtil
som er på dagsorden. Det er
forsknings- og undervisnings-
politik det primært handler
om.

TAP´er på tværs – et godt al-
ternativ vil arbejde for at KU
bliver Nordeuropas førende
universitet og samtidig en at-
traktiv arbejdsplads for alle
TAP´er. Vi ser gerne at admi-
nistrationerne på alle niveauer
professionaliseres yderligere
så vi kan hjælpe med at under-
støtte både ledelserne og
VIP´erne i deres arbejde med
undervisning og forskning så-
ledes at KU vil stå stærkt i
fremtiden. 

Kasketforvirring
Fællestillidsfolk skal ikke i
KU´s bestyrelse af flere grun-
de. 

Vi er en bred vifte af medar-

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 12.

ficeret til bestyrelseshvervene
fordi de via deres tillids-
mandsarbejde har opnået det
kendskab til universitetsfor-
holdene der gør at de kan va-
retage medarbejdernes og der-
med også hele universitetets
forhold på en fornuftig måde. 

Jeg kan ikke få øje på andre
end kandidaterne fra den tør-
re og den våde liste der kan
udfylde pladserne på forsvar-
lig vis. De gamle reglers ideer
om repræsentation fra alle fa-
kulteter kan jo slet ikke prakti-
seres når der kun er to pladser
at gøre godt med. 

Desuden kan man jo hævde
at de ledere der aktivt støtter
en kandidat til bestyrelsen,
gør sig selv inhabile til ansæt-
telse som ledere af den selv
samme bestyrelse. Vi lever ik-
ke i USA hvor aktiv valghjælp
bliver belønnet med en ambas-
sadørpost!

Lektor Anders Milhøj, Økono-
misk Institut.

Lektor Anders Milhøj fra Øko-
nomisk Institut antyder i sit
læserbrev at mit kandidatur er
ledelsens forsøg på at få valgt
sin egen kandidat til besty-
relsen. Jeg kan oplyse at min
beslutning er truffet på bag-
grund af opfordringer fra en
bred kreds af videnskabelige
medarbejdere. At der også er
VIP’er med ledende funktioner
heriblandt, ser jeg ikke som
noget problem.

Jeg er valgt af mine kolleger
ved fakultetet til at varetage
en række ledelsesmæssige
funktioner ved siden af ansæt-

telsen som professor i arbejds-
ret. Ved dette bestyrelsesvalg
stiller jeg op med henblik på at
varetage de forsknings- og
undervisningsmæssige interes-
ser der er et fælles fundament
for alle VIP’er her på stedet.
Mit engagement i universite-
tets almene forhold kommer
til udtryk via en række leden-
de funktioner, mens det for
andre ytrer sig via fx en post
som tillidsrepræsentant. 

Jeg forstår Anders Milhøj
således at en videnskabelig
medarbejder ved at være stil-
ler for en bestyrelseskandidat

skulle afskære sig som inhabil
fra senere at ansøge om en af
de ledende stillinger. Et sådant
synspunkt kan måske være re-
levant i forhold til ansøgere til
rektorale poster, men utvivl-
somt ikke i forhold til andre
poster (dekan, institutleder
m.v.) som bestyrelsen slet ikke
har ansættende kompetence i
forhold til. 

I mine øjne er det i øvrigt
ganske legitimt at de personer
som er valgt af deres kolleger
til at varetage ledende funktio-
ner, gerne vil ytre sig på linje
med andre VIP’er i denne vig-

tige debat. Derfor ser jeg det
heller ikke som noget problem
at der blandt stillerne for i
hvert fald den ene af tillidsre-
præsentanternes lister er VIP’-
er med ledende funktioner,
herunder den humanistiske
dekan og prodekan.  

Professor Jens Kristiansen, Det
Juridiske Fakultet.  

SVAR

Kollegernes mand

bejdere fra rengørings-, tek-
nisk, kontor-, laboratorie-, mu-
seums-, IT- og biblioteksperso-
nale. Vi skal ikke repræsente-
res af en
fællestillidsmand/kvinde som
har så meget andet arbejde i
sin egenskab af tillidsvalgt, så-
som lønforhandlinger, med-
lem af diverse samarbejdsud-
valg og mange andre udvalgs-
poster tillige med det store ar-
bejde som også lægges i fag-
foreningen. 

Vi skal have en repræsen-
tant som har fødderne solidt
plantet på gulvet, og som mær-
ker direkte hvad eventuelle
ændringer betyder på ‘egen
krop’. En som sidder et sted
ude i det yderste led, enten det
nu er i institutadministratio-
nen eller andetsteds lokalt på
KU. En som har den direkte
omgang  med alle de nævnte
personalegrupper, og ikke en
som allerede sidder på toppen
af en anden kransekage – om
man nu kan bruge det udtryk.
Vi skal have en medarbejder-
repræsentant som ikke kom-
mer i mulig interessekonflikt,

og som er fri af fagpolitiske
hensyn.

Vi ser det som et problem at
hvis en fællestillidskvinde bli-
ver valgt til bestyrelsen, sidder
hun inde med en viden fra be-
styrelsen som hun ikke
kan/må bruge i sit arbejde
som tillidsvalgt og vice versa.

Så det er ikke fordi vi finder

det suspekt at hun stiller sin
viden og erfaring til rådighed;
det er simpelthen fordi der let
kan opstå det som nogle kal-
der kasketforvirring. 

TAP´er på tværs stiller en
spidskandidat til rådighed som
også har erfaringer fra anden
offentlig virksomhed, og som
har fingeren på pulsen ude i

SVAR

Et spørgsmål om KU-interesser

dagligdagen lokalt. Det er det
som vi mener at KU´s medar-
bejdere er bedst tjent med. 

Flemming Juelsholt, Statskund-
skab; Marit Warrer, Molekylær-
biologisk Institut; Martin Peter-
sen, Det Juridiske Fakultetsse-
kretariat; Inge Olsen, Folke-
sundhedsvidenskab.



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 18/10 for avis 16 der udkommer 28/10 og 

deadline 1/11 for avis 17 der udkommer 11/11.
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NAVNE

Tiltrædelser

Jens Hjorth

Fysikeren Jens

Hjorth (1964)

er netop blevet

udnævnt til

professor i

Astrofysik på

Niels Bohr Instituttet. Hermed

får KU en ny professor i abso-

lut verdensklasse. På trods af

sin unge alder har Jens Hjorth

allerede udmærket sig inter-

nationalt med sin forskning.

Han forsker i de såkaldte

gammaglimt, Universets mest

voldsomme eksplosioner, der

finder sted milliarder af lysår

fra Jorden. Gammaglimtene

er særdeles interessante fordi

de kan være med til at kaste

lys over Universet som det så

ud i tiden lige efter Big Bang.

Udover gammaglimt forsker

Jens Hjorth også i hvordan

galakser opstår og udvikler

sig, og i det såkaldte mørke

stof, et usynligt stof, der ud-

gør den største del af Univer-

sets substans. Jens Hjorth har

modtaget stribevis af priser

for sit arbejde, bl.a. Europa-

Kommissionens Descartes-pris

i 2002.

gang til stort fælleshus og

grønt område.

Beboere: Ideel til børnefamilie,

gæsteforskere el.lign.

Husleje: 9.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 7741 0134 el.

e-mail:

bolig34@munksoegaard.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 78 kvm., 

3 vær. 

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og licens.

Kontakt: E-mail:

jettekroyer@hotmail.dk el. 

tlf. 3296 1061.

København K

Periode: Fra marts til maj/juni

2005. Evt. længere.

Størrelse: Villa på vand, 3 plan,

4 vær., 180 kvm. 

Udstyr: Møbleret. 100 kvm. 

tagterasse, 20 kvm. terrasse,

kanaludsigt.

Beboere: Ikke-rygere, ingen hus-

dyr.

Husleje: 17.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug

Depositum: 17.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

vanessa.ragans@psy.ku.dk, 

tlf. 2564 0164.   

Søborg

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 værelser i kælder.

Spiseplads med ‘køkkenvæg’

og badeværelse.

Udstyr: Gerne møbleret, adgang

til terrasse og have.

Beboer: Ikke-ryger, ingen hus-

dyr.

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

varme og vand.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Hanne Mette Bjerg 

og Niels Marthinsen, 

tlf. 3927 0303.

Tersløse 

Periode: Fra 1/10-04 til 1/10-05.

Størrelse: Holbergs gamle gård,

202 kvm. i to plan og have.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

vand, el og varme.

Kontakt: Lone van Deurs, 

tlf. 3391 9242, e-mail: 

landskab@vandeurs.dk. 

Se www.tersloesegaard.dk.

Brede/Lyngby

Periode: 1-2 år.

Størrelse: 1. sal af hus, 2 vær., 

ca. 60 kvm., bad og køkken.

Udstyr: Delvist møbleret, vaske-

maskine.

Beboer: 1 person.

Husleje: 4.350 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: 4.350 kr.

Kontakt: Søren og Mette, 

tlf. 4585 1808 el. 5164 2416.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Hurtigst muligt. 

Størrelse: Lejlighed el. stort 

værelse.

Udstyr: Helst umøbleret.

Beboer: K.

Husleje: Maks. 4.000 kr.

Kontakt: E-mail:

linekolling@yahoo.com el. 

tlf. 2856 1702/3288 6916.

(Stor)København

Period: From December 2004

and up to 2 years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenants: Couple, non-smokers.

Rent: Max 6.000 kr. per month

including all.

Contact: E-mail: irina@plab.

ku.dk el. tlf. 2363 6509.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/1 til 31/12-05.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboere: Udenlandsk læge-

ægtepar med to børn.

Kontakt: K. Andersen, Neuro-

fysiologisk afd., Glostrup, 

tlf. 4323 2506/2613 8082 el. 

e-mail: kjan@glostruphosp.

kbhamt.dk.

Kbh/Frederiksberg

Periode: Fra 1/12-04, for 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., køk-

ken og bad.

Udstyr: Gerne umøbleret.

Beboer: Stud. K, ikke-ryger.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Christina Mikkelsen,

tlf. 2421 6228, e-mail: 

simbalo@ofir.dk.

København

Periode: Fra 15/12-04 i min. 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.,

min. 70 kvm.

Udstyr: Gerne umøbleret.

Beboere: Gæsteforsker fra Tysk-

land, 2 pers.

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

inkl.

Kontakt: Nicole Schmitt, Medi-

cinsk Fysiologisk Institut, 

tlf. 3532 7448 el. e-mail:

nschmitt@mfi.ku.dk

Bolig udlejes

Birkerød

Periode: Fra 1/12-04 og indtil 
1⁄2 år frem.

Størrelse: Hus, 158 kvm., 4 sove-

vær., køkken/alrum og stue.

Udstyr: Gerne møbleret. Have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

udgifter.

Kontakt: E-mail:

dorte@heister.dk.

Roskilde

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

Størrelse: Rækkehus i bofælles-

skab, 115 kvm., 4 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken og ad-

Hellerup

Periode: Snarest, for 2 år.

Størrelse: Hus i et plan, 100 kvm.

Udstyr: Hårde hvidevarer, terras-

se og have.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3321 0303 el. 

2285 2295.

Østerbro

Periode: Fra 1/11-04, for 3 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K, ikke-ryger. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Tlf. 4798 8447.

Specialepladser

Specialeplads søges 

Lokale med skrivebord søges –

allerhelst til deling med andre

studerende. Jeg hører også

gerne fra andre der leder ef-

ter et specialekontor, så vi kan

finde noget sammen.

Kontakt: Tlf. 2280 7857 el. 

e-mail: kristine.scocozza@

fsb31.telelet.dk.

Regensen
Periode: I løbet af vinteren

2004/2005 bliver et antal kol-

legieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års norme-

ret studietid med min. 8 i gen-

nemsnit. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved

bedømmelsen af ansøgningen

lægges særlig vægt på ansø-

gerens sociale og økonomiske

forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.310 kr. pr. md. inkl.

telefonabonnement samt 75

kr. pr. md. til div. fællesudgif-

ter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/10-04.   

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens klokkere på 

e-mail: klokker@regensen.dk.

Indhold: Stillingen indebærer

forpligtelse til forskning inden

for instituttets forskningsom-

råder. Publicering/videnska-

belig formidling og undervis-

ning, administrative opgaver.

Ansøgningsfrist: 15/11-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.job-i-

staten.dk.

Assistant professorships
Place of Employment: The 

Faculty of Health Sciences.

Contents: 7 posts as Assistant

Professor at the preclinical 

institutes.

To be appointed: As soon as

possible. 

Deadline for applications: 

26 November, 2004 at noon. 

Full announcement: See 

www.ku.dk/stillinger ‘Ad-

junkt’ or ask for it at the 

Faculty, tel. 3532 7048.

Adjunkt
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Adjunktur inden for

den strukturelle cellebiologi-

ske forskning vedrørende mor-

fogenese og differentiering.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til

ph.d. el. tilsvarende med do-

kumenteret videnskabelig

produktion på internationalt

niveau inden for morfogenese

og differentiering. 

Omfang: En tidsbegrænset 

(3 år) adjunktstilling til besæt-

telse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/11-04. 

Ansøgning sendes til: Institut-

leder, dr. med. Ole William Pe-

tersen, Medicinsk Anatomisk

Institut, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ole William  Petersen,

tlf. 3532 7284. 

Humaniora

Professorat
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Professorat i musikvi-

denskab inden for europæisk

musik indtil ca.1700. Disse kva-

lifikationer må dække såvel

teoretiske som praktiske a-

spekter af den musikvidenska-

belige beskæftigelse med pe-

riodens musik: historieskriv-

ning, analyse, editionsteknik

mv.

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 3/1-05, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

STILLINGER

FAK-stillinger

Jura

Eksterne lektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Procesret, Retshistorie Straffe-

proces, Generationsskifte af

virksomheder, Immaterialret,

Praktisk Aftaleret, Køb og Salg

af virksomheder, Det Nordiske

Processpil, Intellectual Proper-

ty Law in an International Con-

text, European Union Law,

European Community Compe-

tition Law.

Ansøgningsfrist: 5/11-04, kl.12.00.

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Samfundssvidenskab

Associate professorships
Place of employment: Institute

of Economics.

Contents: A tenured Associate

Professorship in Economics:

Quantitative Method or

Microeconomics. A Fixed-term

Associate Professorships in

Economics: Any field.

Deadline for applications: 

October 25, 2004 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. Seewww.econ.ku.dk/

jobs.

Additional information: 

See www.econ.ku.dk/inf.  

Sundhedsvidenskab

Scientific Manager
The Faculty of Health Sciences.

Contents: The Faculty is seeking

an experienced mouse gene-

ticist to establish and manage

a new core facility for the

production of genetically

modified mice within our exis-

ting animal facility. The Scien-

tific Manager will organize

and be responsible for develo-

ping the service and is expec-

ted to perform research with-

in the field of animal models. 

Deadline for applications: 

26 November, 2004 at noon. 

Full announcement: See 

www.ku.dk/stillinger ‘Lektor’

or ask for it at the Faculty, 

tel. 3532 7048.

Adjunkt
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Tidsubegrænset 5-årig

stilling som adjunkt inden for

ortodonti. Ved udløbet af 5-

års perioden vil der ved positiv

bedømmelse være mulighed

for overgang til et lektorat.

Omfang: Halv tid med besæt-

telse fra 1/1-05.

Fuldt opslag: Dette er et uddrag

af det fulde stillingsopslag. Se

www.sund.ku.dk.  

Adjunkt
Sted: Medicinsk Fysiologisk 

Institut.



Intelligent 
design teori 
Satsningsområdet ‘Religion i det 21. århundrede’ indbyder 

i samarbejde med Afdeling for Systematisk Teologi til

forskerseminar om ‘intelligent design teori’ den 30. okto-

ber 2004 kl. 10-16 i Auditorium 11, Købmagergade 46, 3.

Program:

Oplæg og diskussion ved lektor John Nørgaard Nielsen,

M.Sc., ph.d., Afdeling for Proceskontrol, Ålborg Universitet.

Oplæg og diskussion ved lektor Poul G. Hjorth, M.Sc., ph.d. 

Afdeling for Matematik, Danmarks Tekniske Universitet. 

Oplæg og diskussion ved lektor Jakob Wolf, dr.theol., 

Afdeling for Systematisk Teologi, KU.

Oplæg og diskussion ved lektor Jesper Hoffmeyer, M.Sc., 

Afdeling for Molekylærbiologi, KU.

Tilmelding sker til Afdeling for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3676, e-mail: bm@teol.ku.dk. inden 22 oktober. 

Deltagelse er gratis. Deltagerantallet er begrænset.
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nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Vice-

institutleder Annemette 

Kirkegaard, tlf. 3532 3745, 

e-mail: kirkegd@hum.ku.dk.

Lektorat
Sted: SAXO-Instituttet, Arkæo-

logi, Etnologi, Historie, Græsk

og Latin.

Indhold: Lektorat i historie med

særligt henblik på dansk so-

cialhistorie i perioden ca. 1800

til ca. 1950

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist:  15/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, 

tlf. 3532 8275, e-mail: 

frandsen@hum.ku.dk.

Lektorat
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold: Lektorat i Retorik med

særligt henblik på moderne

retorisk teori og retorisk kri-

tik.

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Charlotte Jørgensen, 

tlf. 3532 8878.

Naturvidenskab

Lektorat
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Lektorat i Atmosfære-

kemi og atmosfæriske aeroso-

ler. Forskning, undervisning

og vejledning samt deltagelse

i administrative opgaver.

Til besættelse: 1/4-05.

Ansøgningsfrist: 2/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.kiku.dk el.

www.ku.dk/stillinger. 

TAP-stillinger

Institutadministrator
Sted: Statens Naturhistoriske

Museum.

Indhold: Faglig leder for muse-

ets administrative medarbej-

dere med sekretariatsfunktion

for museumsdirektøren og for

museumsbestyrelsen. Budget

og regnskab, herunder pro-

jektøkonomi, personaleadmi-

nistration, administration af

ph.d.- og specialestuderende

samt journal og arkiv. 

Andre stillinger

Regensprovst
Sted: Kollegiet Regensen. 

Målgruppe: Fastansatte lærere

(professor el. lektor) ved 

Københavns Universitet.

Indhold: En række administra-

tive forpligtelser. Regensprov-

sten samarbejder med Regen-

sens embedsmænd. Til stillin-

gen er knyttet bolig på på ca.

300 kvm. og huslejen er i øje-

blikket ca. 2.400 kr. pr. md.

Stipendiebestyrelsen ved KU

medvirker ved udvælgelsen

blandt ansøgerne og indstiller

til Konsistorium. Regensianer-

ne får lejlighed til at udtale

sig om ansøgerne.

Til besættelse: 1/2-05.

Ansøgning: Stiles til Konsisto-

rium. Mrk. ‘Regensprovst’.

Sendes til: Studieadministratio-

nen, att.: Jens Hauge, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 11/11-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Regen-

sianer Jens Hjortkjær, tlf. 

7730 9391, e-mail: provst@

regensen.dk. Se også www.

regensen.dk. Henvendelse i

øvrigt til fuldmægtig Jens

Hauge, sekretær for Stipen-

diebestyrelsen, tlf. 3532 2872,

e-mail: jeh@adm.ku.dk.

Studiejob i Studenterhuset
Sted: Studenterhuset.

Indhold: Baransvarlig med orga-

nisatorisk talent og interesse

for at arbejde i et miljø med

studerende og frivillige. 

Omfang: Torsdag kl. 18-02 og

fredag kl. 18-05. 3-4 vagter

om måneden.  

Ansøgning sendes til: Studenter-

huset, att.: Stinne Bruun

Nielsen, Købmagergade 52,

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/10-04. 

Yderligere oplysninger: Se www.

studenterhuset.ku.dk el. kon-

takt tlf. 3532 3861, e-mail: sh.

kontor@studenterhuset.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Sundhedsvidenskab

Ph.d.-stipendier 
i Genmedicin 
Sted: Forskerskolen i Genmedi-

cin som er oprettet under KU i

samarbejde med Aarhus Uni-

versitet, Statens Serum Insti-

tut, Rigshospitalet, Kennedy

Instituttet og Danmarks Vete-

rinærinstitut.

Indhold: 4 ph.d.-stipendier.

Til besættelse: 1/1-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/11-04.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Forskerskolen, 

e-mail: else@imbg.ku.dk. 

Se www.imbg.ku.dk/Forsker-

skole_i_Genmedicin.

Kvalifikationer: Videregående

uddannelse i økonomi, admi-

nistration og/el. ledelse og

gode formuleringsevner på

dansk og engelsk.

Ansøgningsfrist: 5/11-04,

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Forskningssekretær 
Sted: Afdeling for Almen Medi-

cin, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab.

Indhold: Sekretæropgaver.

Kvalifikationer: It-kundskaber,

mv.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 8/11-04.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Laborant
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Mikrobiologi.

Indhold: Afdelingen beskæfti-

ger sig med forskningsprojek-

ter vedrørende mundhulens

bakterier, bl.a. biofilmdan-

nelse, antibiotikaresistens og

relation til almensygdomme.

Omfang: 26 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 25/10-04.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Tove Larsen,

tlf. 3532 6663 el. 3532 6661.

Vikar for laborant
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Arbejdet omfatter pro-

teinkemiske metoder; celle-

biologiske forsøg samt mole-

kylærbiologiske teknikker. 

Arbejde med forsøgsdyr må

påregnes.

Omfang: Indtil 31/8-05.

Ansøgning sendes til: Medicinsk

Anatomisk Institut, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/10-04.

International 
studievejleder 
Sted: Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab.

Indhold: Stillingen besættes

med særligt henblik på vejled-

ning i forbindelse med uden-

landske studerendes ophold

ved Instituttet samt i forbin-

delse med studerendes ud-

landsophold.

Kvalifikationer: Engelsk i skrift

og tale og gerne også andre

fremmedsprog. Erfaring fra

andet vejledningsarbejde er

en fordel.

Omfang: 8-10 timer/uge.

Ansøgning: Vedlæg cv.

Sendes til: Institutleder Mikkel

Bogh, Institut for Kunst- og

Kulturvidenskab, Njalsgade

140-142, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 21/10-04.

Yderligere oplysninger: 

Ellen Sørensen, tlf. 3532 8237.

STØTTE 

Stipendier

Novo Scholarship 
Programme in Biotechno-
logy and Pharmaceutical
Sciences
Target group: Students enrolled

at Danish universities and at

Lund University.

Support: This programme offers

up to one-year support of

master students in their final

years at Danish universities

working in a broad range of

disciplines of interest to Novo

Nordisk or Novozymes. The

students are located at the

universities working on pro-

jects defined by the university

supervisor and the student.

Written support from a con-

tact person at Novo Nordisk

or Novozymes necessary to

apply. The scholarship

amounts to approx. 66.000 kr.

for a full year. 

Application: Application form 

to be obtained from Berit 

Albrechtsen, e-mail: 

BAL@novonordisk.com. 

Deadline for applications: 

17/11-04.

Legater

DUO-Denmark Fellowship
Programs
Målgruppe: Forskningsansatte

og ph.d- og kandidat-stude-

rende ved KU inden for Folke-

sundhed, Naturvidenskab

(herunder IT-teknologi og 

miljø), Kultur (herunder sam-

fundsforhold, kinesisk sprog,

historie og religion).

Støtte: Legater til til brug for

forsker/studieophold ved Ren-

min Universitetet i Beijing, 

Kina. 1 legat på 3.000 euro til

1 måneds ophold for

forskningsansat. 1 legat på

5.000 euro til 5 måneders op-

hold for ph.d.-  el. kandidat-

studerende.

Periode: Besøgene ved Renmin

Universitetet skal finde sted i

perioderne (Forskningsansat-

te) 1. marts til 1. april 2005 og

(ph.d.-/ kandidat-studerende)

1. februar - 1. juli  2005.

Ansøgningsfrist: 8/11-04.

Gerda og Aage Haensch
Fond 
Målgruppe: Forskere under 

35 år ved KU og Københavns

Universitetshospital. 

Støtte: Til basale biomedicinske

forskningsprojekter. Flg. em-

ner vil blive prioriteret: Muse-

modeller til udforskning af

sygdomme; Cardiovaskulære

sygdommes årsager og be-

handling; Sygdomsmekanis-

mer og behandling ved type 2

diabetes. Der kan søges por-

tioner på op til 100.000 kr. per

år i maks. 2 år.

Ansøgning: Vedlæg kortfattet

(maks. 200 ord) resume af

projektet, maks. 5 s. projekt-
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beskrivelse med angivelse af

arbejdssted, beskrivelse af og

budget for beløbets anven-

delse og 2 s. med ansøgers cv

og publikationsliste. Oplys Cpr

og SE nummer. Intet ansøg-

ningsskema.

Ansøgningsfrist: 14/11-04.

Yderligere oplysninger: I 3 eks.

til advokat Christian Bojsen-

Møller, Advokatfirmaet 

Plesner, Amerika Plads 37,

2100 Kbh. Ø. 

Københavns Universitets
fælleslegat
Støtte: De af Københavns Uni-

versitets legater der søges

samlet én gang om året.

Sidste år blev der uddelt

800.000 kr. i 132 portioner a

4.000-10.000 kr. På SU-konto-

ret samt på hjemmesiden er

der opslået en liste over hvil-

ke legater der er omfattet.

Ansøgning: Skema fås på www.

ku.dk under SU-kontoret el.

hos SU-kontoret, Fiolstræde

22, mandag - fredag kl. 10-15,

samt torsdag kl. 15-17.00. På

ansøgningsskemaet krydses

der af i feltet for fælles legat. 

Ansøgningsfrist: 1/11-04, 

kl. 12.00.

Uddeling: Ansøgere der ikke har

modtaget svar inden den

15/2-05, er ikke kommet i be-

tragtning.



Københavns
Universitets 
Årsfest 2004
Torsdag den 11. november holder 
Københavns Universitet årsfest

Hvert år i november måned inviterer Universitetet sine ansatte

og studerende samt særligt indbudte gæster til fest. Årsfesten

begynder i Universitetets festsal og fortsætter om aftenen med

en festforestilling i Det Kgl. Teater hvor der i år opføres ballet-

ten Fjernt fra Danmark/In The Night/Fancy Free.

Program for årsfesten

• Rektors tale

• Forenede Studenterråds tale ved stud.mag. Karina Heuer

Bach

• Festforelæsning ved professor Ole Wæver, Institut for Stats-

kundskab

• Uddeling af undervisningsprisen for år 2004 (Årets Harald)

• Promovering af æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld-

og sølvmedaljer

Musikken leveres af MI22 - Musikvidenskabeligt Instituts Big-

band under ledelse af Bjarne Thanning, Studenter-Sangfor-

eningens Lille og Store Kor under ledelse af Jørgen Fuglebæk

og Universitetskoret Lille MUKO, under ledelse af Jesper Grove

Jørgensen.

Der er på forhånd reserveret pladser i såvel Festsalen som i Det

Kgl. Teater til Universitetets indbudte gæster. De resterende

pladser i Festsalen og i teatret er åbne for Universitetets ansat-

te og studerende. Deltagelse i Festsalen er gratis, mens teater-

billetterne kan købes. Til deltagelse i Festsalen udleveres kun

ét adgangskort pr. ansat/studerende. 

Forudbestilling via internettet

Adgangskort til Festsalen og billetter til Det Kgl. Teater kan

forudbestilles på internettet i perioden mandag den 1. novem-

ber til onsdag den 3. november 2004, kl. 16.00. Se www.ku.dk/

kommunikation/aarsfest2004.html.

Afhentning af forudbestilte adgangskort og billetter sker ved

personligt fremmøde torsdag den 4. november kl. 10-18. 

Adgangskort og billetter ved personligt fremmøde

Resterende adgangskort til Festsalen og billetter til Det Kgl. 

Teater kan afhentes/købes ved personligt fremmøde hos For-

enede Studenterråd, Fiolstræde 10,2 sal fra torsdag den 

4. november 2004. Uafhentede billetter frigives fredag den 

5. november. 

Se yderligere oplysninger på www.ku.dk/kommunikation/

aarsfest2004.html.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Bonnor, 

Kommunikationsafdelingen på tlf. 3532 4263.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Humaniora

Anders Sørensen Vedels filolo-

giske arbejder I-II

Doktorand: Ph.d. Marita Akhøj

Nielsen.

Tid: 19/11-04, kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diestræde 6 over gården

Officielle opponenter: Prof.,

ph.d. Lars Boje Mortensen,

Universitetet i Bergen og do-

cent, dr.phil. Flemming Lund-

green-Nielsen, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. for-

svarslederen.

Afhandlingen: Kan købes i bog-

handlen. Indstillingen kan kø-

bes hos Kompendieudsalget

Humaniora, tlf. 35329161

mellem 10-14 og 17-19 (dog

ikke fredage).

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Regulation and Role of 

Hormone-Sensitive Lipase in 

Rat Skeletal Muscle

Kandidat: Morten Donsmark.  

Tid: 20/10-04, kl. 14.30. 

Sted: Haderup Auditorium, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

mdonsmark@mfi.ku.dk. Se

også www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeMortenDons-

mark.htm.

Clinical and experimental 

aspects of cisplatin-induced

hypomagnesemia

Kandidat: Henrik Lajer.  

Tid: 22/10-04, kl. 14.00. 

Sted: Auditorium B, Teilum Byg-

ningen, Righospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

lajer@dadlnet.dk.  

Manipulative Exclusivity: The

Legitimation Strategies of Early

Danish Chiropractors 1920-1943

Kandidat: Søren Bak-Jensen.  

Tid: 29/10-04, kl. 13.00. 

Sted: KUA, Njalsgade 80, 

lok. 6.1.48.

Afhandlingen: Fås på e-mail:

sbj@mhm.ku.dk.  

Epidemiological studies on 

alcohol use in adolescence

Kandidat: Anette Andersen.

Tid: 29/10-04, kl. 13.00. 

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62, Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

anette.andersen@socmed.ku.

dk. Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeAnette-

Andersen.htm. 

The Role of Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptors

in Human Colonic Epithelium 

16 Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 4

FORTSAT ...

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos Det Juridiske Fakultet,

Dekansekretariatet, St. Kanni-

kestræde 11, 1017 Kbh. K. Be-

søgsadresse: Skindergade 14,

1. sal. Ansøgningen stiles til

Rejsefonden. 

Ansøgningsfrist: 1/11-04, 

kl. 12.00.

Rejsefonden for juridiske
kandidater og studerende 
Målgruppe: Juridiske kandidater

og studerende ved Køben-

havns Universitet der har

præsteret videnskabeligt ar-

bejde af værdi og/el. må anta-

ges at kunne få udbytte af

udlandsophold, deltagelse i

møder og kongresser m.v.

Støtte: Der uddeles beløb i stør-

relser efter fondsbestyrelsens

skøn. 

DET SKER

Kandidat: Mads Wichmann 

Matthiessen.  

Tid: 29/10-04, kl. 13.00. 

Sted: Haderup Auditorium, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

mwm@novonordisk.com. Se

også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeMadsW-

Matthiessen.htm. 

Modulation of exocytosis in

pancreatic islet-cells by regula-

tory proteins, second messegers

and pharmacological com-

pounds 

Kandidat: Hervør Lykke Olsen.  

Tid: 5/11-04, kl. 12.00. 

Sted: Haderup Auditorium, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

HervorLykke.Olsen@ipharm.

unil.ch.  

Effects of SOCS-3 on cytokine

signalling in pancreatic beta

cells 

Kandidat: Sif Groth Rønn.  

Tid: 5/11-04, kl. 13.00. 

Sted: Hagedorn Auditoriet

(NSK1), Steno Diabetes 

Center.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

sifl@steno.dk. Se også

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

svar/resumeSifGrothRønn.htm.

Humaniora

The Evil of Ignorance – 

Liberalism, Neutrality, and 

Perfectionism

Kandidat: Morten Ebbe Juul

Nielsen.

Tid: 29/10-04, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst,

Diamanten samt på Institut

for Medier, Erkendelse og For-

midling, KUA.

Naturvidenskab

Modelling of cohesive sediment

transport: Examples from two

Danish estuarine environments

Kandidat: Ulrik Lumborg.

Tid: 29/10-04, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. 3.sal

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Biblioteket på Geo-

grafisk Institut.

Hjælp flygtningene i Darfur 
Der er hårdt brug for din hjælp når Dansk Flygtningehjælp samler ind den 14. november kl. 11-14. 

Krisen i Darfur er den værste humanitære krise i verden i dag. Flygtningene har mistet alt. Dansk Flygt-

ningehjælp uddeler blandt andet mad, tæpper, presenninger og kogegrej i området. Nødhjælpsarbej-

der Jette Toft fortæller fra Darfur at der virkelig er brug for penge: »Foreløbig kan vi kun lave en nød-

tørftig indsats, så folk ikke dør af sult. Bagefter kan vi tage skridtet videre, men det mangler vi penge

til,« siger hun.

Man kan melde sig som indsamler på www.flygtning.dk eller på tlf. 8816 1688.F
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En familie i krig
Filmforevisning ved Jørgen Flint Pedersen

Tid: 19/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Journalisten og instruktøren Jørgen Flindt Pedersen viser og

taler om sin seneste film ‘En familie i krig’. Filmen skildrer en

amerikansk familie med stolte militærtraditioner der bliver

ramt af tragedie da deres søn bliver dræbt under krigen i Irak.

De efterladte reagerer på Jeff Kaylors død på forskellig vis.

Moderen Roxanne retter en skarp kritik mod Bush-regering-

ens krigsførelse mens faderen Mike der selv har været i mili-

tæret, er mere tilbageholdende. Jørgen Flindt Pedersen har

lavet en bevægende film om USA efter den 11. september der

viser hvordan den patriotiske tro på USA’s mission i Irak bliver

afløst af tvivl og kritik.

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 19/10 kl. 10.15-13.00  

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Gratis mad
En lille gruppe studerende serverer gratis mad pga. fastemåneden

Ramadanen. Ønsket er at skabe en bro af forståelse mellem kultu-

rerne på det multietniske KU

Tid: 19/10 kl. 12.30

Sted: HCØ, Vandrehallen foran Aud. 2.3.4

Arr.: Studentergruppen

Filmaften. Første del
Homoernes historie kan på mange områder deles op i en tid før

og efter Christopher Street. Ved dette arrangement ser vi på tiden

før Christopher Street oprøret i New York. Senere på året kigger vi

på tiden efter Christopher Street

Tid: 19/10 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.blus.dk
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BLUS for BUSH
Den amerikanske valgkamp er i fuld sving, og det kommer BLUS 

festen også. Med en god gang ironi giver BLUS sit bud på et crazy-

banana-amok-gay-valg-party. Lounge for lesbiske og et væld af DJ’s:

DJ bom bom, DJ Dolk og DJ E.C. Medlemmer gratis

Tid: 30/10 kl. 22.00-05.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.BLUS.dk

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 2/11 kl. 10.15-13.00  

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Faglige kompetencer og fagenes bidrag 
til kompetencer

Tid: 2/11 kl. 14.00-16.00

Sted: HCØ, D 317.

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik, www.naturdidak.ku.dk/

xmlISISevent.asp?xslt=Begivenheder 

Verdens sande tilstand/Fred i vor tid
Debatmøde med Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten og 

Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne der giver deres bud

på hvordan varig fred i verden kan oprettes og bevares

Tid: 2/11 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

En god dag om lidelse
Mødet vil give studerende indblik i forskellige aspekter af begrebet

lidelse, sådan som det særligt ytrer sig på hospitalet eller andre ste-

der hvor læger og sygeplejersker færdes og skal forholde sig til det

Tid: 3/11 kl. 14.00-17.00

Sted: Panum Instituttet, Hannover Aud.

Arr.: Studenterpræsten på Nat og Sund

Neurodag 2004
Welcome by Dean Ralf Hemmingsen; Introduction by Professor Olaf

Paulson; Professor Semir Zeki: ‘Ambiguity in the brain and in art’;

Poster session I; Musical event; Poster Prize; A few words about

Neurodag; Poster session II

Tid: 5/11 kl. 12.00-18.00 

Sted: Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet

Arr.: www.neurodag.dk. Tilmelding på www.neurodag.dk/

registrationform.html  

Terrorisme: Forebyggelse og bekæmpelse – 
dilemmaer og konsekvenser
Sikkerhedspolitisk ungdomsseminar

Tid: 12-14/11

Sted: Kursuscenter Svenstrupgaard, Korsør 

Arr.: Atlantsammenslutningen, tlf. 3927 1944, e-mail: 

atlant@atlant.dk. 

Seminar om Les Lanciers i historisk belysning
Dansk Dansehistorisk Arkiv fejrer sit 25 års jubilæum med et seminar

om dansen Les Lanciers set i historisk belysning. Medbring danse-/

skiftesko. 

Tid: 21/11 kl. 12.30-17.00

Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUA, lok. 21.3.52

Tilmelding: Senest 12/11 til Henning Urup på tlf. 4585 6962

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv

Kursus i Græsk epigrafik
Målgruppe: Især forskerstuderende. For yderligere oplysninger og

tilmelding bedes man henvende sig til prof. Vincent Gabrielsen,

SAXO-Instituttet, Afd. for Historie, e-mail: gabriels@hum.ku.dk, 

tlf. 3532 8255

Tid: 13-20/1-05

Sted: Det Danske Institut i Athen

Arr.: Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie. 

Tilmelding senest 1/11-04

Informationsmøde om studietur til Libyen 
og Tunesien
Turen vil finde sted 17.-31. marts 2005, og deltagerprisen forventes

at være 5-6.000 kr. Her fortæller arrangørerne om det foreløbige

program og budget. Tilmelding finder sted umiddelbart efter mødet 

Tid: 20/10 kl. 18.00 

Sted: Caféen, Institut for Statskundskab

Arr.: Studietursforeningen ved Institut for Statskundskab af 2001,

nyrop@stud.ku.dk  

Vejledningsseminar: Vidensbegrebet og 
æstetikbegrebet til opdatering
Frederik Stjernfelt og Erik Svendsen er medforfattere til to temarap-

porter fra Statens Humanistiske Forskningsråd: Humanistisk viden – i

et videnssamfund og Kulturens fremtid – Æstetik uden grænser. De

vil lede dette seminar hvor inviterede stipendiater og vejledere vil

komme med korte diskussionsoplæg ud fra de to temarapporter

Tid: 22/10 kl. 13.15-16.00 

Sted: KUA, lok. 22.1.49

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

Emma Gad – gider vi?
Først instruktion i fægtning og dans. Bagefter er der middag hvor

der undervises i gode bordmanerer. Efter middagen lader vi dan-

nelse være dannelse og slår os løs i festligt lag 

Tid: 23/10 kl. 14.00-17.00

Sted: KUA

Arr.: Studenterforeningen, www.studenterforeningen.dk

Fyraftensmøde. Informationsteknologiens 
betydning for nærdemokratiet og borgeren
Ph.d.-stud. Charlotte Kimby, IFS, vil give et indblik i sin forskning af

informationsteknologiens anvendelse i sundhedssektoren og kom-

munikationsmedarbejder Lone Asp fra Sundhedsstyrelsen vil fortæl-

le om Sundhedsstyrelsens visioner for anvendelse af informations-

teknologi i sundhedssektoren

Tid: 26/10 kl. 17.00-19.00

Sted: Cafeen, Institut for Statskundskab

Arr.: Institut for Statskundskab

Hiv-effekten
‘Bøssepesten’ – om aids-epidemien blandt homoseksuelle i 80’erne

og 90’erne ved Bent Hansen, tidligere formand for Landsforeningen

for Bøsser og Lesbiske og nuværende sekretariatschef i Hiv-Danmark

Tid: 26/10 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.blus.dk

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

Tid: 27/10 kl. 17.15-20.00 

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Guds død og videnskabens sejr
Oplæg ved ekstern lektor, ph.d. cand.mag. Jes Fabricius Møller og

replik af cand.scient. Christian Baron

Tid: 28/10 kl. 19.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, aud. 11

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab. Entré: 20 kr.

Petrarca og europæisk kultur 
Tid: 29/10 kl. 9-18 

Sted: KUA, lok. 13.1.43 

Arr.: Forum for Renæssancestudier, www.igl.ku.dk/~pade/

kalender.htm

Den stille integration
Temadag hos Dansk Folkemindesamling 

Tid: 30/10 kl. 13.00-17.30

Sted: Den Sorte Diamant, Blixensalen

Arr.: Dansk Folkemindesamling, www.dafo.dk

Gennem fem oplæg baseret på aktuelle forsknings-

projekter præsenteres eksempler på hvordan forskel-

lige etniske grupper i Danmark håndterer traditions-

fornyelse, fritidsliv, ægteskaber, tilhørsforhold og de-

res møde med det danske samfund. Oplæggene sæt-

ter fokus på hverdagslivet blandt det store flertal af

indvandrere og flygtninge der lever deres liv udenfor

mediernes søgelys. Temadagen henvender sig til et

alle der interesserer sig for debatten om integration i

Danmark.
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Kurser på Danmarks Natur-
og Lægevidenskabelige
Bibliotek

MEDLINE / PubMed – for begyndere – heldagskursus

Tid: 21. oktober 2004, kl. 9.15-16.00

Kursusafgift: 900 kr.

Tilmelding: Senest 7. oktober 2004

Litteratursøgning inden for sygepleje

Tid: 4. november 2004, kl. 9.15-13.00

Kursusafgift: 400 kr.

Tilmelding: Senest 11. november 2004

Litteratursøgning i de medicinske databaser MEDLINE/PubMed,

The National Library of Medicine og EMBASE via WebSpirs

Tid: 9. november 2004, kl. 9.15-16.15

Kursusafgift: 800 kr. Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet (tilmelding til ph.d.-sekretariatet, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet) gratis. 

Andre ph.d.-studerende må selv arrangere betaling via deres 

respektive forskerskole.

Tilmelding: Senest 26. oktober 2004.

Gratis introduktioner

Der er tilmelding senest dagen før inden kl. 12.00

Introduktion til artikelsøgning inden for sundhedsvidenskab.

MEDLINE/PubMed, The National Library of Medicine

Tid: Tirsdag den 2. november 2004 kl. 10.00-11.15

GeoRef – litteratursøgning

Tid: 2. november 2004, kl. 11.30-12.30

Introduktion til databasen INSPEC: Fysik, astronomi, datalogi 

og elektronik 

Tid: 2. november 2004, kl. 13.00-14.30

Introduktion til Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 

Bibliotek

Tid: 4. november 2004, kl. 13.15-14.15

Introduktion til Cosmos og bibliotek.dk

Tid: 4. november 2004, kl. 14.15-15.30

Tilmeld dig via www.dnlb.dk – under kurser eller e-post:

kursus@dnlb.dk. Kursussekretariatet. Kursussekretær Tine Sylvest

Jensen, tlf. 3532 5008. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Bibliotek, Nørre Allé 49, 2200 Kbh. N.

GÆSTEFORELÆSNINGER
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Kibaki’s Kenya: The Trajectory of a Reform 
Regime
Prof. Frank Holmquist, Hampshire College, Amherst of 

Massachusetts, USA

Tid: 19/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 th. floor,

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Laboratoriediagnostik for Alzheimers sygdom
Justyna Czarna, Autoimmun-afdelingen, SSI

Tid: 19/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Oplysning og kulturkamp?
Forfatter Carsten Jensen

Tid: 19/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Aud. B

Arr.: Georg Brandes Selskabet

Forskellen på tekstlige repræsentationer og
billedrepræsentationer

Ole Togeby, Aarhus Universitet

Tid: 20/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Mellem opdragsforskning og fri forskning.
Praktiske erfaringer med udarbejdelsen 
af jubilæumsskrift for Foreningen af 
Yngre Læger
Ph.d. Jes Fabricius Møller, Afd. for Historie, KU

Tid: 21/10 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, mødelokalet 1. sal

Arr.: Forum for tværfaglig medicinhistorie

Samfundet som samlesæt: Om Nuernes bidrag
til teorien om magt, stat og samfund
Antropolog, dr.phil. Anne Knudsen, chefredaktør for Weekend-

avisen

Tid: 21/10 kl. 18.15-20.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederikholms Kanal 4, Auditoriet

Arr.: Antropologforeningen. 15 kr. for ikke-medlemmer

Er cyborgs queer?
Nina Lykke, dr.phil. Prof. ved Gender Studier, Linkøping Universitet,

Sverige

Tid: 21/10, kl. 19.00-21.00

Sted: Sociologisk Institut, Salen, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn, sociologisk_udsyn@hotmail.com,

www.sociologiskudsyn.dk/

Resultater fra NASA-missionen til Mars
Prof. Jens Martin Knudsen

Tid: 21/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Det inkompetente kompetencesamfund – 
eller: den forsvundne samtid
Cand.theol. Søren E. Jensen

Tid: 21/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, st

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Religiøs adfærd i Japan – serviceindustri og
fællesskaber
Lektor Marie Højlund Roesgaard, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier – Sprog, Religion og Samfund

Tid: 21/10 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening

Dansk orientalisme i det 19. århundrede
Prof. Martin Zerlang, KU

Tid: 22/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Musikkens retorik eller retorikkens musik?
Jette Barnholdt Hansen, ph.d., ekstern lektor, KU

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Sacralising Space in Spain and Senegal: 
Mourid Encounters in a Transnational 
Perspective
Prof. Eva Rosander, Teologiska Institutet, University of Uppsala, 

Sverige

Tid: 26/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 th. floor, 

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

ESTISK STEMNING – Tallinn, Estland (red.)

Consequences of NATO and EU Enlargement for
the Regional Security Complex in the Baltic Sea 
Region
Director Ole Kværnø, Institute for Strategic and Political Science, Royal 

Danish Defence Academy  

Tid: 27/10 kl. 16.15 

Sted: Department of Political Science, University of Copenhagen, 

Købmagergade 50, Auditorium, Trin 19

Arr.: Centre for Baltic Studies, secretariat@balticstudies.org  

The lecture will discuss the strategic effect that the enlargement of 

NATO and EU has on the regional security in the Baltic Sea Region. What

are the implications for the many international regimes that focus on

the security issues in the region? What role could international coopera-

tive institutions; rules and regulations play in dealing with issues of re-

gional significance in the post-enlargement situation? Could the conse-

quences of U.S.-European discords in international affairs have any im-

pact on regional security?
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Eksamenstilmelding
Sociologi

Eksamenstilmelding til vintereksamen 2004/2005 foregår i 

perioden 18/10 til 29/10 via selvbetjeningssystemet

www.pukt.ku.dk eller på Sociologisk Institut, Linnésgade 22 i

Ekspeditionen mellem kl. 9.30 og 13.15.

Yderligere oplysninger: Susanne Fogtdahl, tlf. 3532 3287 el. 

e-mail: sus@spociology.ku.dk.

Søren Ulrik Thomsen læser op
Forfatteren læser op af sine digte med efterfølgende diskussion.

Mød op mandag den 25. oktober kl. 20.00 i Kældercafeen, Det Teo-

logiske Fakultet, Købmagergade 44 over gården. Selskab for Kunst

og Kristendom har arrangeret, og prisen er 40 kr. for ikke-medlem-

mer, dog 20 kr. for studerende.



Kierkegaards København – københavneren 
Kierkegaard
Cand.mag. Peter Tudvad

Tid: 28/10 kl. 19.30

Sted: Rosenborgannekset, R08, Rosenborggade 15

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet. Ikke-medlemmer 40 kr.

Kritik og kanon
Cand.mag., ph.d. Kasper Risbjerg Eskildsen

Tid: 28/10 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, 25 kr. for ikke-medlemmer

Om identitetsproblematikken i Pontoppidans
‘Lykke-Per’ og Frisch’s ‘Stiller’. 
En sammenlignende analyse i lyset af 
Kierkegaards filosofi
Lektor Børge Kristiansen, Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk

Tid: 29/10 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

Das ‘Souvenir musical’. Zu einer Spezies der
Klavierliteratur des 19. Jhs.  
Heinrich W. Schwab

Tid: 29/10 kl. 13.15-14.30 

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, www.musik.ku.dk

Dancing With Giants: Ekphrasis and 
the Double Techne of Don Quijote (I.8)
Prof. Frederich Alfred de Armas, Spanien/USA

Tid: 29/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Gamle inge-afledte navne i Danmark. 
Stednavne, folkenavne eller begge dele?
Lektor Bent Jørgensen, KU

Tid: 29/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Features and sound inventories
Prof. Nick Clements, CNRS, Paris, Frankrig

Tid: 29/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 

Afd. for  Fonetik, lok. 6.1.11

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 

Afd. for Fonetik

Judith Hermann læser højt fra 
‘Nichts als Gespenster’
Forfatter Judith Hermann

Tid: 1/11 kl. 19.00-22.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Christoph Bartmann & Jens Erik Mogensen, jem@hum.ku.dk.

Tilmelding senest 20/10 på tlf. 3336 6464.

Kolde atomer
Prof., dr.scient. Nils O. Andersen

Tid: 1/11 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab
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Invasiv pneumokoksygdom. Behandling, 
opfølgning og diagnosekodning – 
et kvalitetssikringsprojekt på børneafdelingen,
Hvidovre Hospital
Tim D. Kristensen, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

Tid: 2/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Nostalgia and Modernity: or The Odyssey
from Greece to Appalachia via New Guinea,
Europe and September 11th
Prof. Steven Feld, University of New Mexico, USA, and Grieg Acade-

my of Music, University of Bergen, Norway

Tid: 3/11 kl. 10.00-13.00

Sted: Institute of Anthropology, Frederiksholms Kanal 4, 3 sal,

aud.

Arr.: Institute of Anthropology

The Muslim World and the West. What can 
be done to reduce Tensions between these
two Worlds
Dr. Cornelis Hulsman, Sociologist and journalist, editor of ARAB-

West Report Cairo, Egypten

Tid: 3/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Afdeling for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3.sal v.

trappen

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Integreret autoimmun diagnostik 
i reumatologien
Allan Wiik, Autoimmun-afdelingen, SSI

Tid: 26/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Holbergs etablering af en borgerlig 
offentlighed
Sune Berthelsen

Tid: 26/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Aud. B

Arr.: Georg Brandes Selskabet

Dobbelte adjektiver i Mapudungun 
(sydcentralt Chile)
Ole Nedergaard Thomsen, KU

Tid: 27/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Fra mundtlig fortælling til organisationens his-
torie. Storytelling/historiefortælling 
i organisationer – hvor finder man virksom-
hedens fortælling og hvordan ser den ud?
Cand.mag. Mikael Elkan

Tid: 27/10 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, www.cphling.dk/sprogpsy-

kologi/fafos.htm, 10 kr. for ikke-medlemmer  

Dilemmaer i regulering af ny medicinsk 
teknologi – med eksempler fra sport og 
bioteknologiindustri
Lektor Inge Kryger Pedersen og Klaus Højer

Tid: 27/10 kl. 19.00-21.00

Sted: Salen, Sociologisk Institut, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Contributions of Cognitive Science to 
the Historical Study of Religion: 
The Case of Hellenistic Religions
Prof. Luther H. Martin, University of Vermont, USA

Tid: 28/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Københavnercirklen for studiet af kognition og kultur samt

Studienævnet for religionsfagene

European health care in transition – the role 
of comparative research
Prof. Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, England

Tid: 28/10 kl. 15.15-17.00

Sted: Panum Instituttet, Mini-aud. 2, rum 29.01.32

Arr.: Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab, 

www.phdpubhealth.dk

Græske syfilis-moulager
Anne-Marie Worm

Tid: 28/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex & 

Samfund, www.klinisksexologi.dk

Lovlig mange navne... Hvad hedder danskerne
anno 2004?
Lektor Michael Lerche Nielsen, Afd. for Navneforskning, KUA

Tid: 28/10 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Medieval Image History as Context History
Dr. Gerhard Jaritz, CEU/Budapest and IMAREAL/Krems

Tid: 12/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.49 

Arr.: Afdeling for Historie

Gerhard Jaritz er en af de førende forskere inden for visuel

kommunikation i middelalderen og nyere tid. Han har skre-

vet utallige artikler og bøger og er desuden kendt herhjem-

me fra sin tid som gæsteprofessor under Det humanistiske

Fakultets satsningsområde ‘Den billedskabte virkelighed’. 

Jaritz’ foredrag vil koncentrere sig om billedet som middel

til kommunikation fra producenterne (kunstner, patron, 

donator etc.) til modtagerne og betragterne. Formålet med

billedkommunikation kan være mangfoldigt: æstetik, doku-

mentation, fortælling, motivation, skræmme, advarsel, di-

daktisk, moralsk osv. Mulighederne for at begribe billedbud-

skaberne er lige så mangfoldige og afhængige af betragter-

nes vilkår: generel og individual perception, uddannelse,

træning osv. Jaritz vil yderligere komme ind på at billeders

påvirkning af betragterne er et spørgsmål om ‘rum’: offent-

ligt, privat, ‘rummets’ anvendelighed osv. Samt om ‘kvalitet’:

kunstnerisk versus primitiv, anerkendelse af kunstneren,

genkendelse af motiv osv. 

HØSTARBEJDE – Kalkmaleriet skildrer måneden juli

med bøndernes arbejde i naturen. Kalkmaleri er fra Torre

d’Aquila ca. 1400. Gengivet i ‘History and Images. Towards 

a new Iconology’. Eds. Axel Bolvig & Phillip Lindley 2003.
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LIDT BLANDET – Et knoglemiks af ældre dato. Museet samler stadig dyr ind, nu

mest havdyr og insekter. For pattedyrs og fugles vedkommende nøjes man ofte med at

tage små blodprøver til dna-analyse.

LUMSK TREKLØVER – Ud over de ældste samlinger

og de danske samlinger råder museet over millionvis af

dyr indsamlet på ekspeditioner gennem de seneste 250 år.

RENSDYR – Rudolf inderst inde.

ARTSFÆLLER – Mennesket deler ikke mindre end 97 procent af sine gener med 

gorillaen. Museets zoologer beskæftiger sig med at kortlægge dyrenes slægtskabs-

forhold og med udforskning af dyrelivet i særligt interessante og truede områder. 

Af Gry Gaihede

Ianledning af kulturnat og efterårsferie blev
Zoologisk Museums fine skeletsamling støvet
af og hentet frem fra magasinerne. 
Fredag den 8. oktober blev alle besøgende

budt indenfor af museets røde løber oplyst af
flammende fakler. Indenfor var det blot de hvi-
de knogler, kranier og skeletter der lyste hvidt i
kulturnatten.

Ugen efter holdt skolerne efterårsferie, og
dyrene stod nu i dagslys og smilede bredt til al-
le de københavnske skolebørn der sammen
med deres forældre fandt vej til Universitets-
parkens samlinger.

Zoologisk Museum

Universitetsparken 15

2100 København Ø 

Tlf.: 3532 1001 

www.zoologiskmuseum.dk 

Åbningstider: tirsdag til søndag kl. 11-17. 

Mandag lukket.

Voksne: 40 kr. 

Pensionister: 25 kr.

Børn over 6 år: 10 kr.

Skeletterne 
ud af skabene

Skeletterne er væltet ud af skabene 
på Zoologisk Museum. Samlingen 
er imponerende og tæller næse-
horn, bjørne og hvaler. Slanger, 
chimpanser, kolibrier. Hvalrosser, 
slanger, frøer. Og mange flere endnu


